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Παγκόσμια Ημέρα
Ημέρα Ελληνικής
Ελληνικής Γλώσσας
Γλώσσας
Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού
ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
«Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας
επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που
διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του
ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού.
Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα
ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και
μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών,
φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών
κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα
τα πιο σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για
να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα
των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή
της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του
ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες
μας, στη νεότερη εκδοχή
της, ως μια από τις
σελίδα 24, 26
μακροβιότερες ζωντανές
γλώσσες παγκοσμίως».

Τι ισχύει από 7 Φεβρουαρίου
για τις πτήσεις εξωτερικού
Χωρίς τεστ άφιξης, οι ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID-19
Nέες αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού με τις προϋποθέσεις
εισόδου στην Ελλάδα προς περιορισμό της διασποράς της νόσου
COVID-19, ισχύουν από την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου έως την Δευτέρα 21
Φεβρουαρίου 2022, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) .
Η notam προβλέπει άφιξη στην Ελλάδα, χωρίς την υποχρέωση αρνητικού
τεστ, για όλους τους επιβάτες που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Συμφωνίας Σένγκεν,
καθώς και από τις 33
χώρες εκτός της Ε.Ε.
που έχουν προσχωρήσει
στο σύστημα ψηφιακού
πιστοποιητικού COVID-19
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(European Union Digital
Covid
Certificate,
EUDCC).

Διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα
για την πανδημία του Covid
Τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία μιλούν για τις διαδηλώσεις
των οδηγών φορτηγών στον Καναδά ενάντια στους νόμους της Καναδικής
κυβέρνησης για την καταπολέμηση της πανδημίας. Αυτοί είναι οι οδηγοί
φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα και κινούνται στα σύνορα
μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά διαμαρτυρόμενοι ενάντια στους εμβολιασμούς με
το δεύτερο εμβόλιο σαν μέσο προστασίας ενάντια
στον κορονοϊό που με νόμο έγινε υποχρεωτικός
σελίδα 19
για όλους τους πολίτες.

σελίδα 3
Λύση στο
ζήτημα της
συνταξιοδότησης
χιλιάδων ομογενών

Οι αθλιότητες
στη Σπάρτη και το
αιώρημα για την
χρεωκοπία της χώρας

Police close roads
near Queen's Park
after reports of
another protest

Ontario fiscal
watchdog projects
smaller budget deficits
than government

σελίδα 8
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Although we strive for accuracy in both copy & illustration, unintentional error may occur,we reserve the
right to correct any error. Specials Available While Quantities Last. We reserve the right to limit quantities.

ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

Store Hours Mon. To Fri. 9:00 am to 8:00 pm-Sat. 8:00 am to 8:00 pm Sun. 9:00 am to 6:00 pm

S p e c i a l s e f f e c t i v e F e b r u a r y 1 1 th t i l F e b r u a r y 1 7 th, 2 0 2 2

Product of Mexico

Product of Mexico

Ground Fresh Daily

Lean Ground Beef

5

Ontario Raised Poultry

Fresh Chicken Wings

Astro

2 Lt

650-750 g

/each

2

Maple Leaf

Town House

675 g

260-269 g

Prime Chicken Wings

13.56 lb

1

/100 g

lb/28.64

Schneiders

275-290 g

375 g

Fontaine Sante

/100 g

Sausage or
Crustini Buns

7 4

99

2

49

/each

Pepsi, Seven Up, Crush or Schweppes D’Italiano

/each

Sliced Bread

Soft Drink

Humm! Hummus
Cocktail

Crackers

D’Italiano

6’-8’

$

2/

2

49

49

Old Dutch

/each

Deli Sliced

Mild, Medium or Marble

6.76 lb

99

49

lb/6.59 kg

Cooked Turkey Breast Armstrong Cheddar

Restaurant Tortilla Chips Juicy Jumbo Wieners

Yogurt Tubs

2

Capless Rib Steaks
or Roast

lb/11.00 kg

Chapman’s

2

lb/6.59 kg

Canadian “AAA” Grade or Higher Deli Sliced Butterball Brand

99

lb/13.21 kg

99

2

99

99

/each

4 12

99

Ice Cream

3

99

lb/3.28 kg

Sweet Large Peaches &
Nectarines

Red, Yellow & Orange
Peppers

Bag of 5

49

Product of Chile

Product of Mexico

Fresh Avocado

Large Field Tomatoes

1

Stock-Up Here
For The
Big Game

675 g

12x355 ml

227-255 g

9

99
/each

2

99
/each

2

99
/each

4

99
/each

2

49
/each
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Χωρίς τεστ άφιξης, οι ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19
Nέες αεροπορικές οδηγίες
πτήσεων εξωτερικού με
τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα προς
περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19,
Γιάννης
ισχύουν από την Δευτέρα
Κακαγιάννης 7 Φεβρουαρίου έως την
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου
2022, όπως ανακοίνωσε
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) .
Η notam προβλέπει άφιξη στην Ελλάδα,
χωρίς την υποχρέωση αρνητικού τεστ, για
όλους τους επιβάτες που προέρχονται
από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και
από τις 33 χώρες εκτός της Ε.Ε. που έχουν
προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (European Union Digital Covid
Certificate, EUDCC).
Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού προβλέπουν
Υποχρεωτική συμπλήρωση PLF για όλους
τους επιβάτες: Όλοι οι ταξιδιώτες προς
Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF
(Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr οποιαδήποτε ώρα πριν την αναχώρηση της πτήσης
προς Ελλάδα.
Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη
από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Χωρίς τεστ άφιξης, οι ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19
Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται
από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και
από τις 33 χώρες εκτός της Ε.Ε. που έχουν
προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ (European
Union Digital Covid Certificate, EUDCC),
δηλαδή οι ακόλουθες: ‘Αγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Βατικανό, Βόρεια
Μακεδονία, Γεωργία, Ελβετία, Ελ Σαλβαδόρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν,
Λίβανος, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Παναμάς, Πράσινο
Ακρωτήριο, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη,

Τόγκο, Τουρκία, Τυνησία,
Φερόες Νήσοι και Κινεζική
Ταϊπέι (η οποία δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από
την Ελλάδα), επιτρέπεται
με την επίδειξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, το οποίο
περιέχει πληροφορίες για
ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
• α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού με
χρονική ισχύ 9 μηνών μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού
και χωρίς χρονικό περιορισμό για
τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και
την ενισχυτική δόση.
• β) Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως 180 ημέρες.
• γ) Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός
των 72 ωρών ή εναλλακτικά, με αρνητική διάγνωση από rapid test που
έχει πραγματοποιηθεί το πολύ 24
ώρες πριν από την άφιξή τους στην
Ελλάδα.
Mε αρνητικό τεστ, η είσοδος στην Ελλάδα
ανεξαρτήτως εμβολιασμού για όλους τους
υπόλοιπους ταξιδιώτες
Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, πλην των
κρατών της Ε.Ε. και της Συμφωνίας Σένγκεν,
καθώς και από τις 33 χώρες εκτός της Ε.Ε.
που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε.,
συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους,
ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και
των ανήλικων τέκνων τους, ανεξαρτήτως
της εμβολιαστικής τους κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε τεστ
με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων 72
ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί
αρνητικοί σε rapid test εντός 24 ωρών πριν
από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
Έλεγχοι σε παιδιά από 5 ετών και άνω
Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από
πέντε (5) ετών και άνω.
Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών
και προσωρινός περιορισμός 5 ημερών
σε περίπτωση κρούσματος
Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού, επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός
έλεγχος (PCR ή rapid test) κατά την άφιξη
τους, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει

το Passenger Locator
Form. Σε περίπτωση που
τα τεστ διαπιστώσουν
επιβάτη θετικό, η καραντίνα/απομόνωση
θα
ισχύει για 5 μέρες, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο
προσωρινής διαμονής
που υποδεικνύεται από
τις αρμόδιες αρχές. Ο προσωρινός περιορισμός αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
διάγνωσής τους ως θετικών στον κορονοϊό
COVID-19.
Μετά την πάροδο των 5 ημερών και εφόσον
δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα έχουν βελτιωθεί με πλήρη υποχώρηση
του πυρετού για 24 ώρες χωρίς τη χρήση
αντιπυρετικών, λήγει ο προσωρινός περιορισμός. Εάν ο πυρετός συνεχίζει μετά
την πάροδο των 5 ημερών, παρατείνεται ο
προσωρινός περιορισμός μέχρι την πλήρη
υποχώρηση του πυρετού. Οι συγκεκριμένοι
επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα
μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας
(FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα
(χειρουργική και υφασμάτινη) για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από τη λήξη του περιορισμού. Όλοι οι επιβάτες εξωτερικού πρέπει

να τηρούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών της χώρας μας.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική
Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής
εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να
φέρουν μάσκα προστασίας. Επίσης, οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των
αεροπορικών εταιρειών, που επιφορτίζεται
με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης
πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών,
προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες
αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή
προς αποφυγή συνωστισμού.
Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά
από τις αστυνομικές αρχές. Οι αεροπορικές
εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, ώστε
να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα
έγγραφα, και σε περίπτωση παραβίασης
φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού
του επιβάτη με ευθύνη και έξοδα τους.

Το Οντάριο παρέχει δωρεάν
γρήγορα τεστ αντιγόνου μέσω
παντοπωλείων, φαρμακείων
Το Οντάριο επεκτείνει για
άλλη μια φορά τη χρήση
των ταχέων τεστ αντιγόνου (RAT) παρέχοντας
δωρεάν πρόσβαση μέσω φαρμακείων και
παντοπωλείων.
Η κυβέρνηση Ford λέει ότι τα τεστ θα είναι
διαθέσιμα στο κοινό από τις 9 Φεβρουαρίου
και θα είναι προσβάσιμα σε περισσότερες
από 2.300 τοποθεσίες που συμμετέχουν
μέσω παραλαβής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας. Έως και 5,5 εκατομμύρια τεστ θα είναι
διαθέσιμα αυτή την εβδομάδα και έως και 44
εκατομμύρια τις επόμενες οκτώ εβδομάδες.
Η υπουργός Υγείας Κριστίν Έλιοτ ανακοίνωσε «Καθώς συνεχίζουμε να χαλαρώνουμε προσεκτικά τα μέτρα δημόσιας υγείας,
οι γρήγορες δοκιμές παρέχουν ένα άλλο
επίπεδο προστασίας και προσφέρουν στο
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

κοινό ένα πρόσθετο εργαλείο για να κάνει
με σιγουριά τα πράγματα που αγαπά, όπως
επίσκεψη στην οικογένεια ή φαγητό στο
αγαπημένο του τοπικό εστιατόριο».
Τα δωρεάν τεστ θα περιορίζονται σε ένα
κουτί ανά νοικοκυριό με κάθε κουτί να περιέχει πέντε τεστ.
Η στοχευμένη διανομή τεστ για ευάλωτους
πληθυσμούς θα διατεθεί σε 15 γειτονιές
υψηλής προτεραιότητας μέσω κέντρων
υγείας, χώρων λατρείας και τραπεζών
τροφίμων.
Οι συμμετέχοντες λιανοπωλητές που παρέχουν δωρεάν τεστ για το κοινό περιλαμβάνουν τα Walmart, Longo's Loblaws και
Shoppers Drug Mart. Μπορείτε να βρείτε
μια λίστα με τοποθεσίες που συμμετέχουν
στη διεύθυνση https://www.ontario.ca/
page/rapid-testing-home-use.
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Στη προηγούμενη έκδοση του «Ελληνικού Τύπου» (4 Φεβρουαρίου 2022)
σε ενότητα της στήλης «Τηλεσκόπιο» με τίτλο «Ζητείται διαφάνεια..»
άσκησα κριτική προς την Αρχιεπισκοπή Καναδά για την μη ενημέρωση
προς τους ομογενείς του Καναδά, σχετικά με τον έρανο που έγινε στα
μέσα Αυγούστου 2022, για τους πληγέντες στις πυρκαγιές στην Ελλάδα.
Γιάννης
Κακαγιάννης

Στο άρθρο, έγινε σύγκριση με τον οργανισμό Hellenic Initiative (Canada),
που έχει εκδώσει δελτίο τύπου εδώ και πολύ καιρό για τα χρήματα που
συγκέντρωσε από τους ομογενείς, για τον ίδιο σκοπό.
Προς μεγάλη μου χαρά, η Αρχιεπισκοπή Καναδά τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου διαμοίρασε
«Δελτίο τύπου» προς όλα τα ΜΜΕ όπου αναφέρεται, για πρώτη φορά, στο ποσό που απεστάλη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με οδηγίες για που προορίζονται τα χρήματα.
Συγχαρητήρια στην Αρχιεπισκοπή Καναδά και στον Αρχιεπίσκοπο για την ενέργεια τους
αυτή. Ευελπιστώ αυτή η μέθοδος της ενημέρωσης να συνεχιστεί για όλους τους εράνους
που θα γίνονται στο μέλλον..

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ενημέρωση της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά για την οικονομική αρωγή για τις πυρκαγιές στην
Ελλάδα και σε άλλα Ιδρύματα
Το περασμένο καλοκαίρι παρακολουθήσαμε με ταραχή και θλίψη τις τρομερές πυρκαγιές,
οι οποίες έπληξαν την αγαπημένη μας Πατρίδα, Ελλάδα.
Η Ιερὰ Αρχιεπισκοπή μας, ανταποκρινόμενη σε εκείνα τα γεγονότα, εξέδωσε εγκυκλίους
προς κάθε ενοριακή Κοινότητα, ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα με αποκλειστικὸ σκοπὸ τη
βοήθεια των πληγέντων αδελφών μας στην Ελλάδα.
Δεσμευθήκαμε, ότι όλα τα συγκεντρωμένα έσοδα, ανεξαιρέτως, θα μεταφέρονταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να διατεθούν στην Ελλάδα.
Στα συνολικώς συγκεντρωμένα κονδύλια αρωγής για τις πυρκαγιές συλλέχθηκαν επιπλέον
και συγκεκριμένα έσοδα προς βοήθεια της Ιεράς Μονής αγίας Παρασκευής στο Μάζι, η
οποία επλήγη βαρύτατα απὸ τις πυρκαϊές.
Κατόπιν της πρόσκλησής μας για βοήθεια, συγκεντρώθηκαν από τις Κοινότητες ανὰ τον
Καναδά, εκατὸν τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια ($103.829.00) για τις πυρκαγιές, ποσό το οποίο εξ ολοκλήρου απεστάλη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στις 23 Νοεμβρίου 2021, απεστάλησαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλυτικά τα κάτωθι
ποσά:
Εκατὸν τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια ($103.829), για τις πυρκαϊὲς στην
Ελλάδα.
Δέκα τρεις χιλιάδες δολλάρια ($13.000.00), σε βοήθεια της Ιεράς Μονής αγίας Παρασκευής
Μαζίου, η οποία κατεστράφη από τις πυρκαγιές.

Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια ($15.000.00), για το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια ($15.000.00), για τον ανεγερθησόμενο Ι. Ναό στη Μάλτα.
Συνολικά απεστάλησαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια ($146.829.00).
Η αποστολή των εμβασμάτων καθυστέρησε προκειμένου να διασφαλισθούν, η τήρηση και
συμμόρφωση προς τους καναδικοὺς χρηματοοικονομικοὺς και δημοσιονομικοὺς κανονισμοὺς περί οποιουδήποτε δηλωμένου ευαγούς ιδρύματος.
Μετὰ τη λήψη των εμβασμάτων, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, απέστειλε το από 21/12/2021 γράμμα -εσωκλείεται αντίγραφο- επιβεβαίωσης παραλαβής των
εμβασμάτων, ευγνωμοσύνης για την παρασχεθείσα υποστήριξη απὸ τους πιστοὺς στον
Καναδά και διανομής τους σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στο από 23/11/2021 γράμμα
-εσωκλείεται αντίγραφο- του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου.
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους δωρητὲς και υποστηρικτὲς του αγαθοεργού αυτού εγχειρήματος και προτρέπουμε να γίνουν επιπλέον προσπάθειες προς βοήθεια της μακροπρόθεσμης ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν.
Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστὸς να χαρίζει το μέγα έλεός Του σε όλους τους δωρητὲς και να
παράσχει ελπίδα, υπομονὴ και υγεία σε εκείνους, οι οποίοι εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν απὸ τις πυρκαϊές.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
7 Φεβρουαρίου 2022

Άξιον Απορίας..
Όπως διαβάσατε παραπάνω, η Αρχιεπισκοπή Καναδά απέστειλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το ποσό των $146, 829 προς ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές αλλά και
διάφορων μοναστηριών που χρειάζονταν ανάλογη οικονομική βοήθεια.
Η απορία που δημιουργείται είναι γιατί τα χρήματα έπρεπε να φτάσουν στο προορισμό
τους μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δεν έγινε κάποια συμφωνία με τόσους άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα που πληρούν τον προσδιορισμό να λαμβάνουν χρήματα
από μη κερδοσκοπικούς του εξωτερικού; Οι 103 χιλιάδες δολάρια για τους πληγέντες των
πυρκαγιών που εστάλησαν στην Ελλάδα από το Πατριαρχείο, σε ποιο οργανισμό της Ελλάδας εστάλησαν;
Έχουμε το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου που ο ίδιος επισκέφτηκε την
Ελλάδα και «μοίρασε» το ένα εκατομμύριο που συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένους φορείς.
Χωρίς να είναι «μεσάζον» το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Όπως και το παράδειγμα του Hellenic Initiative (Canada) που έστειλε τα χρήματα κατευθείαν σε δύο οργανισμούς της Ελλάδας (Γιατροί του Κόσμου και Δεσμός) που έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και δραστηριότητες.

Ο Άλκης, ο Χούλιγχαμ και οι
δολοφόνοι

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε από έναν
χούλιγκαν. Αλήθεια, γνωρίζετε τι θα πει χούλιγκαν; Η ακριβής μετάφραση είναι «χαμίνι»,
«αλάνι», «κατακάθι», «περιθωριακός».
Και ποιος είναι ο «πατέρας» των χούλιγκαν;
Μα ο κύριος... Χούλιγχαμ, Ιρλανδός στην καταγωγή. Υπαρκτό πρόσωπο. Αυτός εισήγαγε
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τον χουλιγκανισμό στην αγγλική κοινωνία, την
εποχή του Σαίξπηρ, του τεράστιου δραματουργού και φανατικού πολέμιου του ποδοσφαίρου
- «τιποτένιε ποδοσφαιριστή», αναφωνεί στον «Βασιλιά Λιρ». Το ποδόσφαιρο στην Αγγλία
παιζόταν από το 1300 με αυτοσχέδιες μπάλες και τέρματα τα καμπαναριά στις εκκλησίες
και ήταν πολύ βάρβαρο. Στις ομάδες έπαιζαν όσοι ήθελαν, δεν υπήρχε περιορισμός. Εκείνη την εποχή «άνθησε» και ο Χούλιγχαμ.

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και
τη σχετική έκθεσή του, «Ποιος ωφελείται από το
πράσινο στις πόλεις; Οι κοινωνικές ανισότητες
στην πρόσβαση σε αστικό πράσινο στην Ευρώπη». Στην εν λόγω έκθεση επισημαίνεται πως το
54,4% των αστικών περιοχών της μεσσηνιακής
πρωτεύουσας καλύπτεται από δέντρα (τα 23,2
από τα 42,6 τ.χλμ.).
Ακολουθούν η Καβάλα με κάλυψη 44,6%, η Πάτρα με 36%, το Ηράκλειο με 17,2%, τα Ιωάννινα
με 4,9%, η Αθήνα με 10,8%, η Θεσσαλονίκη με
9,6%, η Λάρισα με 5,5% και ο Βόλος με 4,9%.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης
Νίκας δηλώνει ότι κάθε έτος υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλιο στον προϋπολογισμό για φυτεύσεις
υψηλού πρασίνου.

συνέχεια από τη σελίδα 4

Το «Χέιζελ»
Ήταν ένας ληστής που με ρόπαλο τρομοκρατούσε τους κατοίκους, τους έπαιρνε χρήματα
και για να γλιτώσει από την Αστυνομία χανόταν στο πλήθος που έπαιζε μπάλα ή παρακολουθούσε. Τα χρόνια πέρασαν, οι χούλιγκαν αναπαράγονταν χρόνο με τον χρόνο και η
Αγγλία της Θάτσερ βίωσε τον απόλυτο εξευτελισμό, όταν στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985 στο «Χέιζελ» των Βρυξελών οι χούλιγκαν της Λίβερπουλ επιτέθηκαν
στους τιφόζι της Γιουβέντους στην κερκίδα με θλιβερό απολογισμό, 32 Ιταλοί νεκροί, τέσσερις Βέλγοι, δύο Γάλλοι, ένας Βορειοϊρλανδός.
Η απόφαση της Θάτσερ
Τότε η Θάτσερ πήρε τη μεγάλη απόφαση: «Έξω οι ομάδες μας από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα
για πέντε χρόνια. Και αν δεν απαλλαγείτε από τους χούλιγκαν, άλλα πέντε». Δεν λογάριασε το «πολιτικό κόστος». Ανέθεσε και σε έναν έντιμο δικαστή, τον λόρδο Πέτε Τέιλορ, να
επιληφθεί για να καθαρίσει το τοπίο. Η Θάτσερ είχε δόγμα «ταυτότητες των εισερχομένων
στο γήπεδο». Ο Τέιλορ δεν το δέχτηκε: «Αν συμπεριφέρεσαι στους χούλιγκαν σαν ζώα, θα
συμπεριφερθούν αναλόγως». Ακολούθησε τον δρόμο τον δικό του και εφάρμοσε το σύστημα «πόρτα - πόρτα». Έμαθε τα ονόματα όλων των χούλιγκαν των ομάδων και έστελνε τους
αστυνομικούς στην πόρτα τους. Για νουθεσίες στην αρχή.
Το φαινόμενα δεν τελείωσε αμέσως, ήταν αδύνατον. Οι χούλιγκαν, της εργατικής τάξης οι
περισσότεροι, ξανάκαναν βανδαλισμούς. Η Αστυνομία έκανε συλλήψεις και αν ήταν ποινικά κολάσιμα αυτά που έκαναν τους έστελνε φυλακή. Αν όχι, την ώρα που έπαιζε η ομάδα τους, αυτοί έπρεπε να δίνουν το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα. Αλλιώς, φυλακή. Ο
λόρδος Τέιλορ ωστόσο γνώρισε ότι τα αίτια ήταν βαθύτερα στην Αγγλία, με τις κοινωνικές
ανισότητες να διαλύουν τον ιστό και την ανεργία να καλπάζει.
Οι ομάδες
Όμως, ο Τέιλορ στράφηκε και στις ομάδες. Τις ανάγκασε να πάρουν και αυτές μέτρα και όχι
να τα περιμένουν όλα από το κράτος, την Αστυνομία. Το μέτρο απέδωσε, έπειτα από δέκα
χρόνια περίπου, κάπου στο Millennium, και οι χούλιγκαν εξαφανίστηκαν από τα γήπεδα. Οι
ίδιοι οι οργανωμένοι έκαναν την αυτορρύθμισή τους και απέβαλαν τα κακοποιά στοιχεία,
τους «απογόνους του Χούλιγχαμ». Ακόμη και αυτοί οι σκληροί της Μίλγουολ και της Γουέστ
Χαμ. Δείτε την ταινία «Green Street Hooligans» και θα καταλάβετε τι εστί χουλιγκανισμός,
μαχαιρώματα, ενέδρες, ξυλοδαρμοί, «ραντεβού θανάτου». Υπάρχει ένας αντίστοιχος λόρδος Τέιλορ στην Ελλάδα; Επί των ημερών μας, Αστυνομία στα αγγλικά γήπεδα δεν υπάρχει, παρά μόνο οι υπάλληλοι «Stewart», που δεν παρακολουθούν τον αγώνα, αλλά παρακολουθούν τους πάντες στην κερκίδα. Και ακόμη μία ομάδα υπαλλήλων παρακολουθεί με
κιάλια τι ακριβώς γίνεται στην κερκίδα και ενημερώνει τους «Stewart». Ένα μπουκάλι να
πετάξει κάποιος και αποκλείεται ισοβίως από το γήπεδο.
Business ή ψήφοι;
Το ποδόσφαιρο εκεί είναι business και τέλος. Στην Ελλάδα είναι «μέσον» και πωλήσεις
ψήφων. Η δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι απαρχή μιας νέας
εποχής, ενός οπαδικού κινήματος. Η Original 21 της ΑΕΚ απηύθυνε κάλεσμα σε αυτούς
του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Παναθηναϊκού να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Οι
οπαδοί του ΠΑΟΚ ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη, γιατί ήταν «δικός»
τους ο δολοφόνος. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Για να σταματήσει η υποκρισία. Διότι εκτός από τους χούλιγκαν υπάρχουν και οι ρόλιγκαν, μια ομάδα Δανών οπαδών
που χαλάει τον κόσμο με τις φωνές στα γήπεδα αλλά μέχρις εκεί. Ποτέ βία…

Καταχώριση δόσεων εμβολιασμού εκτός Ελλάδας (για
τους άνω των 60 ετών μόνιμους κατοίκους εξωτερικού)

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 1535, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β' 356/3.2.2022
παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης στο Μητρώο
Εμβολιασμένων Εξωτερικού μη ψηφιακά επαληθεύσιμων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σε φυσικά
πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό, έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31.12.1961 (δηλαδή είναι άνω των
εξήντα ετών) και υπάγονται σε ΔΟΥ Εσωτερικού.
Στόχος της ΚΥΑ είναι να παράσχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα
ανωτέρω κριτήρια να καταχωρίσουν τους εμβολιασμούς τους, προκειμένου να αποφύγουν
την επιβολή προστίμου, υπό το φως των διατάξεων του Νόμου 4865/2021 που θεσπίζει
μηνιαίες χρηματικές ποινές σε ανεμβολίαστους πολίτες. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΟΥ Εξωτερικού εξαιρούνται από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.
Η ΚΥΑ προβλέπει τη δυνατότητα:
•
πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης με υπάλληλο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
μέσω της πλατφόρμας myKEPlive.gov.gr, ή
•
υποβολής αίτησης, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Καλαμάτα, η πιο πράσινη ελληνική πόλη

Στην πιο πράσινη ελληνική πόλη άνω των 50.000 κατοίκων αναδεικνύεται η Καλαμάτα από

Η κυβέρνηση του Οντάριο εξετάζει το ενδεχόμενο
κατάργησης των αυτοκόλλητων πινακίδων κυκλοφορίας
για οχήματα

Η κυβέρνηση του Νταγκ Φορντ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει τα αυτοκόλλητα πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Οντάριο, σύμφωνα με πηγές.
Αν και το σχέδιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, θα μπορούσε να εξοικονομήσει τους αυτοκινητιστές έως και $120 ετησίως. Σύμφωνα με πηγές, τα αυτοκόλλητα πινακίδων κυκλοφορίας θα αφαιρεθούν για επιβατικά οχήματα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων νταλίκων και μοτοσυκλετών.
Πηγές ανέφεραν ότι η εξάλειψη των αυτοκόλλητων πινακίδων κυκλοφορίας θα κοστίσει
στην κυβέρνηση 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε έσοδα.
Αναμένεται να γίνει σχετική ανακοίνωση τις επόμενες εβδομάδες.
Η κυβέρνηση θα εκδώσει επιστροφές χρημάτων στους κατοίκους του Οντάριο που έχουν
ανανεώσει τα αυτοκόλλητα πινακίδων κυκλοφορίας τους, ανέφεραν πηγές. Η λίστα
των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων δεν έχει ακόμη
οριστικοποιηθεί.
Η κυβέρνηση διερευνά πώς θα μπορούσαν να εκδοθούν αυτές οι επιστροφές χρημάτων
και μπορεί να είναι παρόμοιο με το σύστημα άμεσης κατάθεσης που χρησιμοποιείται για τα
κεφάλαια φοιτητών του Υπουργείου Παιδείας για τον COVID-19.
Η κίνηση για την κατάργηση των αυτοκόλλητων πινακίδων κυκλοφορίας είναι μια στρατηγική ενόψει των επαρχιακών εκλογών του Ιουνίου, ανέφεραν πηγές. Η ομάδα της Ford
επιδιώκει να κερδίσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων στα προάστια, όπου η πλειονότητα
των ανθρώπων κατέχουν και οδηγούν ένα όχημα.
Από τώρα, οι οδηγοί του Οντάριο πρέπει να ανανεώσουν τα αυτοκόλλητα που έχουν λήξει
πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητα πινακίδων κυκλοφορίας που έχουν λήξει από τον Μάρτιο του 2020 για
να αποφύγουν τη συγκέντρωση ατόμων σε τοποθεσίες του Service Ontario.
Υπάρχουν περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια οχήματα εγγεγραμμένα στο Οντάριο.
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The Hellenic Heritage Foundation is pleased to announce our
2022 HERITAGE GREECE SCHOLARSHIPS
The Hellenic Heritage Foundation (HHF)
is pleased to announce that we will once
again be sponsoring five students across
Canada, to take part in a once in a lifetime
opportunity to explore their Hellenic heritage
and reconnect with their culture through
our partnership with the Heritage Greece
program.
The Heritage Greece program is a two-week
cultural and educational study abroad trip,
open to exceptional North American college
and university students of Hellenic descent,
aged 18 to 26. The Heritage Greece
program is developed by the National
Hellenic Society (NHS) and hosted by the
American College of Greece (ACG) which is
located on a beautiful 65-acre campus in the
suburb of Agia Paraskevi in Athens, Greece.
The Heritage Greece Program will take
place in two sessions over the months of
June & July. Applicants must indicate the
session they are applying for on the Online
Application.
Session A Dates: June 9-26, 2022
Session B Dates: June 30- July 17, 2022
Session A participants from both the US

and Canada will meet in Washington, DC,
for orientation on June 9, 2022, and they will
depart for Greece as a group on June 10,
2022.
Session B participants from both the US
and Canada will meet in Washington, DC,
for orientation on June 30, 2022, and they
will depart for Greece as a group on July 1,
2022.
A Once-in-a-Lifetime Opportunity, this
Educational Program Includes:
• First-hand experience of Hellenic
heritage, traditions, and culture
• Experiential, customized transferrable
one-credit language and culture course
• Field trips, on-site teaching experiences
• Cultural, educational and recreational
excursions
• Modern, spacious housing at ACG
• Tuition, meals, and transportation in
Greece
• Classroom materials
Greek-Canadian students will again be
eligible to take part via five scholarships
offered by the Hellenic Heritage Foundation.
Participants bear a $1,250 (USD) portion of
airfare expenses to/from Greece. The NHS
covers the residual airfare expense, tuition,

accommodations, local transportation,
meals, ticketing, and related expenses (not
including out-of-pocket expenses). Students
remain responsible for domestic (US)
transportation expenses. All other related
costs including tuition, accommodations,
local transportation are covered by the HHF
scholarship.
Once back home, participants remain
engaged as part of the Heritage Greece
Alumni Network, where they will continue
to have access to further career advancing
opportunities and mentorship as Heritage
Greece Alumni.
To be eligible, students will need to:
• Be
currently
enrolled
in
an
Undergraduate
or
Graduate
postsecondary program
• Be Canadians of Greek descent
• Be 18-26 years of age
• Have GPA of 3.0 or higher (B average
or higher in Canada)
• Preference will be given to students
who have never or have seldom been to
Greece in the past.
•
Early bird application deadline: February
28, 2022

Regular application deadline: March 31,
2022
To submit your application to the 2022
Heritage Greece Program and to find out
more, visit https://www.acg.edu/admissions/
study-abroad/heritage-greece/
To be considered for admission to the HHF
- NHS Heritage Greece Program, you will
need to complete the online application form
provided above before the deadline, provide
a letter of recommendation, provide a copy
of your official or student issued transcript,
and complete the Insurance Waiver Form.
HHF scholarship recipients will be chosen
by the HHF's Awards Committee, based on
their applications.
Should you require more information or
additional details, please contact us at
info@hhf.ca.
Best regards and best of luck. We look
forward to your applications!
The Hellenic Heritage Foundation

Ανοίγουν οι αιτήσεις για
την επιχορήγηση μικρών
επιχειρήσεων του Οντάριο
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
Από την Τετάρτη, οι μικρές
επιχειρήσεις σε
ολόκληρη την
επαρχία μπορούν να υποβάλουν αίτηση
για τον τρίτο
γύρο του Ontario Covid-19 Small Business Relief Grant.
Στις αρχές Ιανουαρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιχορήγηση για
μικρές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε κλείσιμο βάσει του τροποποιημένου δευτέρου βήματος του σχεδίου για τα απαγορευτικά μέτρα.
Το κλείσιμο, το οποίο ίσχυσε για 27 ημέρες, έκλεισε πολλές επιχειρήσεις, όπως γυμναστήρια, εστιατόρια σε εσωτερικούς χώρους, μπαρ,
χώρους συναυλιών και θέατρα.
Μόλις μια εβδομάδα αφότου η επαρχία πέρασε στο Τρίτο Βήμα του
σχεδίου, η επαρχιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η πύλη εφαρμογών θα ανοίξει την Τετάρτη.
«Το νέο Ontario Covid-19 Small Business Relief Grant θα παρέχει στις
επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις που διατάχθηκαν να κλείσουν από
πρόσφατα μέτρα δημόσιας υγείας με εφάπαξ επιχορήγηση 10.000
δολαρίων», δήλωσε η Mary Perrone-Lisi, εκπρόσωπος του Associate
Ministry of Μικρές επιχειρήσεις και Μείωση γραφειοκρατίας.
Οι νέες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που ενδέχεται να μην έχουν
υποβάλει αίτηση στο παρελθόν και οι επιχειρήσεις που προηγουμένως θεωρούνταν μη επιλέξιμες αλλά τώρα είναι επιλέξιμες μπορούν
να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιστότοπου της επαρχίας.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό
έλεγχο τον Ιανουάριο, οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για
προηγούμενη βοήθεια για μικρές επιχειρήσεις και υπόκεινται στο πιο
πρόσφατο κλείσιμο, δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση στο νέο
πρόγραμμα, αλλά ενδέχεται να τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τη
συνέχιση της καταλληλότητας τους.
«Εργαζόμαστε για να προσφέρουμε αυτήν την επείγουσα υποστήριξη στις επιχειρήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα και υπεύθυνα»,
δήλωσε η Perrone-Lisi.
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Εις το όνομα του Αγίου Βαλεντίνου
Σκέφτομαι
τα
στάδια μιας ανθρώπινης ζωής
και αναρωτιέμαι
σε ποιες φάσεις
έχουμε γιορτάσει
Ελισσαίος
τον Άγιο ΒαλεντίΚυρίλλου νο και σε ποιες τον
έχουμε καταραστεί.
Πιστεύω τελικά ότι είναι ο βολικότερος Άγιος.
Σ’ αφήνει να τον πιστεύεις ανάλογα
με την κατάσταση που βιώνεις, την
διάθεση σου, την ψυχοσύνθεση
σου και δεν κάνει παράπονα.
Ήταν άραγε ο Άγιος Βαλεντίνος
υπαρκτή προσωπικότητα ή ένα
δημιούργημα της ανθρώπινης
ανάγκης να αγιοποιήσει τον «Έρωτα»;
Με απώτερο σκοπό να μπορεί ο άνθρωπος
να τον επικαλεστεί, να ξέρει πότε να τον
γιορτάσει, αλλά ακόμη όταν δεν τον εξυπηρετεί να ξεσπάσει πάνω του.
Πάμε να κάνουμε μια σύγχρονη αναδρομή χωρίς την βοήθεια του μικρούλη θεού
«Έρωτα» και τα βέλη του.
Θα ξεκινήσω από την εφηβεία θα παρακάμψω την παιδική ηλικία γιατί ειλικρινά δεν
θυμάμαι προσωπικά να είχα οποιαδήποτε
αντίληψη περί έρωτος και Αγίου Βαλεντίνου
τα άγουρα εκείνα χρόνια.
Πάμε κατευθείαν στα βαθιά και στην εφηβεία, αυτή η άβολη χρονική περίοδος που
διανύει ο άνθρωπος και θα έπρεπε να καταργηθεί, εκεί που συσσωρεύεται αυτή η
εσωτερική έκρηξη στην πιο ατσούμπαλη
και απάνθρωπη ηλικία. Εκεί που προσπαθείς να ανακαλύψεις το κορμί σου και να το
φέρεις σε μια πλήρη αρμονία με τα συναισθήματα σου. Εδώ βρίσκεται η πρώτη επαφή με τον Άγιο Βαλεντίνο όπου σε κάνει να
θες να μοιράσεις ανώνυμα τριαντάφυλλα σε
όλα τα θρανία, να θες να σκορπίσεις απλόχερα μυστική αγάπη χωρίς να γνωρίζεις τον
λόγο και την αιτία.
Σε αυτή την ηλικία που δεν υπάρχει βαρύτητα στο συναίσθημα κι όλα φαίνονται τόσο
εύκολα και ανάλαφρα. Τότε πίστευες φανατικά στον Άγιο Βαλεντίνο!! Αν μετριόταν η
πίστη σου σίγουρα πληρούσες όλα τα κριτήρια να πας έγκλειστος σε μοναστήρι.
Επόμενο στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπου αφού βέβαια φύγουν η ακμή και τα
σπυράκια, είναι όταν περνάς τα 18 και αρχίζεις δειλά-δειλά να μπαίνεις στο παιχνίδι
που λέγεται «Ζωή» κι εσύ θες διακαώς να
παίξεις. Δεν φοβάσαι τις προκλήσεις γιατί
είσαι προστατευμένος από μια αόρατη δύναμη, την λατρεμένη «άγνοια κινδύνου».
Προχωράς με την βοήθεια και την πίστη
που έχεις στον Άγιο Βαλεντίνο και κάνεις
ελεύθερη πτώση στον έρωτα χωρίς καν
αλεξίπτωτο, ούτε καν εφεδρικό. Προσγειώνεσαι εκστασιασμένος στην αρένα με τα
λιοντάρια και τρέχεις να τα χαϊδέψεις. Εσύ
νομίζεις ότι παίζεις, ενώ αυτά σε έχουν ήδη
κατασπαράξει, σε έχουν τραυματίσει ψυχικά, αλλά εσύ βρίσκεις μια καλή δικαιολογία,
συγχωρείς, γλύφεις τις πληγές σου και συνεχίζεις στην επόμενη αρένα.
Σέρνοντας το κορμί σου φτάνεις κατάκοπος κοντά στα 30 και εκεί κάνεις μια στάση. Δεν έχεις καταλάβει τον χρόνο που
πέρασε, τους ανθρώπους που έφυγαν, ο
Άγιος Βαλεντίνος είναι μια εικόνα μακρινή,
βαθειά χωμένη στα άδυτα του συνειδητού.
Κοιτιέσαι στον καθρέφτη και προσπαθείς να
επεξεργαστείς τί έχει συμβεί, ανατρέχεις να
βρεις τους κανόνες του παιχνιδιού «Ζωή»

που τόσο αγωνιούσες να παίξεις και τώρα
ψάχνεις τις οδηγίες χρήσης για να διαβάσεις
τα ψιλά γράμματα, να βρεις τους «όρους και
τις προϋποθέσεις».
Έχεις χάσει τον προσανατολισμό σου,
απογοητεύεσαι, κλείνεσαι στον εαυτό
σου. Βλέπεις τους γύρω σου ευτυχισμένους και αναρωτιέσαι που έχεις κάνει
λάθος;
Τί δεν κατάλαβες σωστά;
Ψάχνεις να βρεις αυτό το παιδί το θαρραλέο που είχες μέσα σου πριν δέκα χρόνια και ξαφνικά σκάει εγκεφαλική βόμβα,
συνειδητοποιείς ότι κάπου εκεί, μέσα σ’
αυτό το παιδί βρίσκεται η πραγματική
μας ευτυχία..αλλά πως ξανά κατακτιέται;
Περνάνε μερικά χρονάκια συναισθηματικής αδράνειας, πολλών ψυχοθεραπειών,
αβάσταχτης μοναξιάς και σε βρίσκει το
πλήρωμα του χρόνου απόλυτα συμβιβασμένο να έχεις αποδεχτεί τους κανόνες του
παιχνιδιού.
Αδειανός, μουδιασμένος, η πίστη σου είναι
αδιάφορη, ο Άγιος Βαλεντίνος έχει διαγραφεί κι από το υποσυνείδητο, έκαψες την
παλιά σου ζωή, έχεις κάνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και βρίσκεσαι στο
σημείο μηδέν.
Έχεις μπει στον αυτόματο με πιλότο μόνο
το ένστικτό.
Δεν περιμένεις τίποτα, δεν ελπίζεις τίποτα,
είσαι ελεύθερος. Κι εκεί που η ζωή σε βρίσκει αμέριμνο, έρχεται ένα απόγευμα του
Αυγούστου και οι φίλοι σου σε καλούν για
φαγητό σε μια υπαίθρια αυλή, δεν έχεις καθόλου όρεξη να πας αλλά κάτι μέσα σου σε
καθοδηγεί να πεις το ναι. Τους συναντάς, η
θέση σου σε περιμένει, παραγγέλνεις, μετά
από λίγο καταφθάνει και η παρέα του διπλανού τραπεζιού. Κάτι σε τραβάει να θες
να κοιτάξεις. Εντελώς τυχαία δυο άνθρωποι
κοιτάζονται στα μάτια, μια σπίθα ανάβει,
γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται
και πορεύονται μαζί για το υπόλοιπο της
ζωής τους.
Όλα μέσα σου επανέρχονται, όπως όταν
ήσουν παιδί, γιατί όποιος έχει ερωτευτεί
γιορτάζει, είτε τον λέμε «Άγιο Βαλεντίνο» ή
οποιοδήποτε άλλο όνομα του δώσαμε για
να μπορέσουμε να προσωποποιήσουμε
αυτό το μεγαλειώδες συναίσθημα.
Αν τα έχεις καταφέρει να νιώσεις τον έρωτα
έστω και μια φορά στην ζωή σου, να είσαι
ευγνώμων, ν’ ανατρέχεις στο συναίσθημα
αυτό, να το επικαλείσε όταν δεν το έχεις,
έτσι αναπνέεις καλύτερα έτσι δεν φοβάσαι
όταν έρθει το τέλος.
Είσαι τυχερός και μόνο που κατάφερες και
το ένιωσες. Αν και πάλι δεν σου έχει τύχει
ακόμη, ο έρωτας θα σε βρει όπου κι αν είσαι, αρκεί να έχεις την καρδιά σου ανοιχτή!

Και Εγένετο Ελλάς
Η χιονοθύελλα ερχόταν
και οι μετεωρολόγοι το
έλεγαν στις τηλεοράσεις
σχεδόν 15 μέρες πριν.
"Έρχεται μεγάλο κύμα σιβηρικου ψύχους και χιονόπτωσης, έσω έτοιμοι".
Ελένη
Τί κάνουμε σε τέτοιες
Χονδρομπίλα
περιπτώσεις αν και δεν
είμαστε
ούτε Σιβηρία
ούτε Σκανδιναβία;
Ετοιμαζόμαστε για παν ενδεχόμενο αφού
γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Τα τμήματα της χώρας μας που είναι συνηθισμένα στο χιόνι και στο βαρύ χειμώνα
όπως η Ήπειρος και η Μακεδονία, έχοντας
και τα χιονοδρομικά κέντρα δεν δυσκολεύονται τόσο σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι
κάτοικοι απ'το καλοκαίρι θα ετοιμάζονται
για μια τέτοια βαρυχειμωνιά.
Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που πόλεις όπως η Αθήνα ή η νησιωτική Ελλάδα
έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καιρικές
συνθήκες. Δεν υπάρχει δικαιολογία από πολίτες πού δεν είχαν λόγο εκείνη τη μέρα να
πάρουν τους δρόμους. Όταν ξέρεις μέρες
πριν τί πρόκειται να συμβεί, "το προλαμβάνει καλύτερα του θεραπεύειν". Φυσικά, δεν
μπορεί όλοι οι άνθρωποι να έχουν τζάκια
στα σπίτια τους και με το δίκιο τους διαμαρτύρονται, δεν μπορείς ομως να λες "Δεν έχω
τρόφιμα, δεν έχω γάλα για τα παιδιά μου, το
παιδί μου έχει τρεις μέρες να φάει και του
δίνω μόνο γάλα".
Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι παλιά είχαν
τα υπόγεια των σπιτιών τους και απ'το
καλοκαίρι φρόντιζαν να τα γεμίζουν για
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να περάσουν το χειμώνα. Αυτό λέγεται
προνοητικότητα.
Δεν γίνεται να έχεις τα χέρια στην τσέπη
και να περιμένεις το γκρέιντερ να καθαρίσει
το χιόνι απ' την αυλή σου και το πεζοδρόμιο. "Συν Αθηνά και χείρα κίνει". Όσο για την
οργάνωση του κρατικού μηχανισμού, δεν
υπάρχει καμία δικαιολογία. Στα εκχιονιστικά
δεν υπήρχε βενζίνη, το κλάδεμα των δέντρων είναι αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας, για αυτό η ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορούσε
να επαναφέρει το ρεύμα. Και, όπως πάντα,
επειδή τα προβλήματα στη χώρα μας είναι
διαχρονικά η Βουλή των Ελλήνων μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε παλαίστρα με
την επομένη ψάχνοντας ποιος είχε την ευθύνη για την τραγική μας κατάσταση.
Αυτές οι καιρικές συνθήκες, πρέπει να το
πάρουμε απόφαση, λόγω της κλιματικής
αλλαγής θα υπάρχουν κάθε χρόνο. Ας μην
πάμε πολύ μακριά, στις γειτονικές μας χώρες έχουν τέτοιες καταστάσεις οχτώ μήνες
το χρόνο. Ας εκπαιδευτουμε για να μάθουμε
να τις αντιμετωπίζουμε.
Τα προβλήματά μας, δυστυχώς, δεν χάνονται με το λιωσιμο του χιονιού, αλλά γίνονται παγετώνας. Για το ποιος φταίει κανένα
στόμα δεν το 'βρε και δεν το 'πε ακόμα.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης
Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)
• Εξυπηρετούμε την Ελληνική παροικία
από το 2006
• Δωρεάν τεστ ακοής
• Μεγάλη επιλογή ακουστικών σε
προσιτές τιμές
• Επίσκεψη στο σπίτι διαθέσιμη
• Δοκιμαστική περίοδος ακουστικών για
60 ημέρες
• Τρία χρόνια εγγύηση
• Επισκευές ακουστικών και σέρβις
• Πλήρης εξυπηρέτηση και εμπιστοσύνη.
• Εξυπηρετούμε πελάτες με ασφάλιση
στον WSIB, ODSP κλπ

Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.
Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Οι αθλιότητες στη Σπάρτη και το
Λύση στο ζήτημα της συνταξιοδότησης
αιώρημα για την χρεωκοπία της χώρας
χιλιάδων ομογενών
Το ποσό της εθνικής σύνταξης θα επανυπολογιστεί, με κριτήριο διαμονής τα 32 έτη από
το 1990 και μετά.
Λύση στο θέμα της συνταξιοδότησης χιλιάδων ομογενών από τη Βόρειο Hπειρο αλλά
και την πρώην Σοβιετική Ενωση, με αυξήσεις
στις συντάξεις παλαιών και νέων συνταξιούχων, δίνει διάταξη που αναμένεται να ενσωματωθεί, πιθανότατα ως τροπολογία, στο
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για
τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, που παίρνει
τον δρόμο προς τη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», για τους
ήδη συνταξιούχους το ποσό της εθνικής σύνταξης που για τους συγκεκριμένους ομογενείς είναι σημαντικά κάτω των 384 ευρώ, καθώς δεν πληρούν την προϋπόθεση για 40ετή
μόνιμη και νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα, θα
επανυπολογιστεί με κριτήριο διαμονής τα 32
έτη από το 1990 και μετά. Οσο για τους νέους που θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2022
και μετά, στα 32 έτη διαμονής θα προστίθεται
ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι το 2030 που
συμπληρώνονται 40 έτη.
Μετά τις δεσμεύσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπουργού Κωστή
Χατζηδάκη, η διάταξη έρχεται να διευθετήσει
ένα θέμα που εκτιμάται πως αφορά τουλάχιστον 250.000 ομογενείς, οι οποίοι λαμβάνουν ή θα λάβουν σημαντικά μειωμένη εθνική σύνταξη λόγω της πρόβλεψης για 40ετή
μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα. Πλέον,
με τις προωθούμενες αλλαγές, επιδιώκεται η
σταδιακή απονομή πλήρους εθνικής σύνταξης στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια,
καθώς και σε όσους προέρχονται από την
πρώην Σοβιετική Ενωση, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα
να παλιννοστήσουν στην Ελλάδα πριν από
το 1990.

Το πιθανότερο σενάριο από αυτά που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας αφορά
μια μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την
οποία το ποσοστό της μείωσης της εθνικής
σύνταξης θα υπολογίζεται με βάση τα 32 έτη
νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα
και έτος έναρξης υπολογισμού το 1990. Το
ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης για
τους συνταξιούχους ομογενείς λόγω γήρατος θα προσαυξάνεται ανά έτος, αναλογικά,
μέχρι το 2030, όταν θα έχει πλήρως εξομοιωθεί με τις γενικές προϋποθέσεις απόδοσης
και υπολογισμού της εθνικής σύνταξης. Ετσι,
από το 2030 και μετά, η διάταξη θα πάψει να
εφαρμόζεται.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για τους ομογενείς που καθίστανται συνταξιούχοι κατά το
2022, η εθνική σύνταξη θα μειώνεται κατά
1/32 για κάθε έτος που υπολείπεται των 32
ετών διαμονής στην Ελλάδα, το 2023 η εθνική σύνταξη θα μειώνεται κατά 1/33 για κάθε
έτος που υπολείπεται των 33 ετών διαμονής
στην Ελλάδα κ.ο.κ. Από το 2030 και εφεξής,
η εθνική σύνταξη θα μειώνεται κατά 1/40 για
κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα και οι προϋποθέσεις χορήγησής της θα εξομοιωθούν για όλους τους
δικαιούχους.
Αλλαγές προβλέπονται όμως και για τους
ομογενείς που είναι ήδη συνταξιούχοι και οι
οποίοι έχουν «εγκλωβιστεί» σε πραγματικά
χαμηλή σύνταξη. Συγκεκριμένα, για αυτούς
εξετάζεται το σενάριο, η εθνική σύνταξη να
επανυπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη ως
βάση υπολογισμού όχι τα 40 αλλά τα 32 έτη
διαμονής στην Ελλάδα. Η νέα εθνική σύνταξη θα καταβληθεί, εφόσον περάσει το σενάριο αυτό, από 1/1/2022 και εξής. Αντίστοιχα,
θα επανυπολογιστούν και οι εθνικές συντάξεις των συγγενών που λαμβάνουν σύνταξη
χηρείας από δικαιούχο ομογενή.

Τουρκία: Μιλά για παραβιάσεις σε
αποστρατικοποιημένα νησιά
Δεν σταματά να απειλεί και να προκαλεί η
Τουρκία. Έτσι μετά τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου τώρα ήταν η σειρά της εκπροσώπου του
υπουργείου Άμυνας να πάρει τη σκυτάλη.
Δεν πέρασαν λίγες ώρες μετά τις απειλές
Τσαβούσογλου και τώρα ο εκπρόσωπος
Τύπου του Τουρκικού υπουργείο Άμυνας, η
ταγματάρχης Πινάρ Καρά επιχειρεί στη γνωστή τακτική της Τουρκίας, να κάνει το άσπρο
μαύρο.
Την ώρα που η τουρκική οικονομία είναι στα
τάρταρα και ο πληθωρισμός τρέχει και ο μέσος Τούρκος πολίτης δυσκολεύεται να αγοράσει ακόμη και τα βασικά, οι Τούρκοι συνεχίζουν το αφήγημα τους για τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου.
Η κ. Καρά λοιπόν, χαρακτηρίσε τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου, αποστρατικοποιημένα
και λέει ότι τα Ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα
έχουν κάνει 229 παραβιάσεις στον εναέριο
χώρο των «αποστρατικοποιημένων» νησιών
μέσα σε 40 μέρες.
«Παρά τις καλοπροαίρετες και ειλικρινείς
προσεγγίσεις μας, πάντα στο πνεύμα των
σχέσεων καλής γειτονίας και συμμαχίας, η
Ελλάδα δυστυχώς συνεχίζει την κλιμακούμενη, επιθετική ρητορική και τις παράνομες
ενέργειες, κατηγορώντας την Τουρκία με
αβάσιμες κατηγορίες ως απάντηση στην έκκλησή μας για διάλογο. και συνομιλίες» είπε
η κ. Καρά.

Στη συνέχεια κατηγόρησε την Ελλάδα ότι
παραβιάζει τον εναέριο χώρο των νησιών
και μάλιστα σε 40 μέρες έκανε 229 παραβιάσεις και συνέχισε το γνωστό αφήγημα των
Τούρκων:
«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη της
Λωζάνης και των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε μη Στρατιωτικό
Καθεστώς. Οι στρατιωτικές δραστηριότητες
της Ελλάδας στα νησιά αυτά, συνιστούν
«ουσιαστική παραβίαση» των εν λόγω συνθηκών. Μεταφέρουμε την παρανομία σε αυτό
το θέμα στους συνομιλητές μας σε κάθε είδους πλατφόρμες και θα συνεχίσουμε να το
κάνουμε».
Και φυσικά η κ. Καρά δεν παρέλειψε να μιλήσει για το μεγάλο όνειρο των Τούρκων τη
«Γαλάζια Πατρίδα» και είπε πως οι ένοπλες
δυνάμεις της χώρας της θα «Προστατεύουν
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Γαλάζια Πατρίδα.»
Προκαλεί ο Τσαβούσογλου και θέτει θέμα
κυριαρχίας
Νωρίτερα σήμερα, θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
έθεσε εκ νέου η Αγκυρα, δια του υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πηγαίνοντας αυτή τη φορά ένα βήμα παρακάτω,
καθώς απείλησε ευθέως πως, αν η Ελλάδα
δεν αλλάξει στάση, τότε ανοίγει η συζήτηση

Εποποιία του αίσχους ήταν η
σύσκεψη στην Λακωνική πρωτεύουσα. Όμως άθελά της συνέβαλε στην αναζωπύρωση της
συζήτησης για την πτώχευση
της χώρας.
Γιάννης Τριάντης
Το φρικώδες στη σύναξη της
Σπάρτης δεν ήταν η υπόμνηση για
τα τριχίλιαρα που σκορπίστηκαν
βιαστικά και επιπόλαια. Ούτε οι
ανοησίες ότι με αυτά κέρδισε τις
εκλογές το 2007 ο Καραμανλής.
Εκτός κι αν οι εκλογές αυτές διενεργήθηκαν
μονάχα στην Ηλεία…
Η αθλιότητα από τα «ανυποψίαστα και γι
αυτό προνομιούχα» ανθρωπάκια που μετέσχον στη σύσκεψη έγκειται στο ότι κανένα
από αυτά δεν είχε εγγράψει τους 84 νεκρούς
στη συνείδηση και στη μνήμη του. Κανένα
δεν βρήκε μιά λέξη να πεί για την οδύνη και
το πένθος που σκόρπισαν οι ανθρώπινες
απώλειες.
Χασκογελούσαν οι άθλιοι. Ορισμένοι υπερθεμάτιζαν κρεμασμένοι από τα αφρισμένα
χείλη του Δούκα, προσπαθώντας να ενισχύσουν με γλοιώδη χαμόγελα την κομπορρημοσύνη του αίσχους (Εποποιία!) και άλλοι
παρέμεναν αμίλητοι, βυθισμένοι σε ένοχη
σιωπή.
Αδιάφοροι και χοντρόπετσοι οι βαθμοφόροι
και τα στελέχη της ΝΔ, δικαίωσαν εκείνους
που θεωρούν βρώμικη την πολιτική, και τους
περισσότερους πολιτικούς τοξινωμένους
από την τοξίνη της απεχθούς μικροπολιτικής
και της κομματικής ιδιοτέλειας.
Το έμεσμα στη Σπάρτη ξεπερνά την νομιμοποιητική κοινοτοπία της αθλιότητος (Τα΄χει
αυτά η πολιτική), υπερφαλαγγίζει την ψύχρα
του ωμού κυνισμού και σταθμεύει στον χώρο
του απάνθρωπου. Εκεί όπου η ύβρις έναντι
των νεκρών και των οικογενειών τους συνιστά μέγιστη ασέβεια προς την Υπαρξη και τη
ζωή.
Ωστόσο, ουδέν αμιγές. Η αποκαλυπτική σύναξη στην Λακωνική πρωτεύουσα επανέφερε στο προσκήνιο το αιώρημα και τις αντιμαχίες για την πτώχευση της χώρας. Ουδεμία
έκπληξις: οι ταξιαρχίες του Σημιτικού εκσυγχρονισμού και οι Μητσοτακικοί θύλακοι των
μίντια έδειξαν ένοχη την κυβέρνηση Καραμανλή. Το λένε χρόνια τώρα. Και το επανέλαβαν με εκδικητική αυταρέσκεια.
Οποία ελαφρότης! Μα είναι δυνατόν, έχει
συμβεί ποτέ στην υφήλιο, να καταβαρθρώσει
την οικονομία η πενταετής διακυβέρνηση και
να οδηγήσει τη χώρα σε πτώχευση και δή
έχοντας παραλάβει «μια οικονομία που πέταγε», όπως ισχυρίζονται οι απολογητές του
Σημιτισμού;
για αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο
Τσαβούσογλου υπενθύμισε ότι η Τουρκία
έχει στείλει επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη, τονίζοντας ότι μπορεί να τεθεί ζήτημα κυριαρχίας, καθώς -όπως υποστηρίζει η Άγκυρα- η
Αθήνα παραβιάζει διεθνείς συνθήκες.
Σκληρή Απάντηση του ΥΠΕΞ
Στις απαράδεκτες δηλώσεις του Τούρκου
υπουργού απάντησε το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για αιτιάσεις εκτός λογικής
εκ μέρους της Άγκυρας, τις οποίες η Αθήνα

Δεδομένες (και) οι ευθύνες της κυβέρνησης
Καραμνλή, αλλά ποιά οικονομία πέταγε;
Εκείνη που έκρυβε τα χρέη της με λογιστικά
κόλπα(Swap της Goldman Sachs) και φόρτωσε στις πλάτες της επόμενης κυβέρνησης την
υπέρογκη δαπάνη για τους εξοπλισμούς;
Για ποια χώρα που ευημερούσε μιλούν; Εκείνη που μπήκε στην ΟΝΕ με ψέματα και αλχημείες και έπεσε ανυπεράσπιστη στον λάκκο
των λεόντων με καταστροφικές συνέπειες
στην οικονομία;
Αν αμφιβάλλουν ακόμη οι απολογητές, ας
ρίξουν μια ματιά στις δηλώσεις- εκ των υστέρων, φεύ!- σχεδόν όλων των Ευρωπαίων
ηγετών για την απροετοίμαστη Ελλάδα και
τις επιπτώσεις στην οικονομία της.
Οσο για τα τριχίλιαρα του εκμαυλισμού και
τις προεκλογικές ροές εξαγγελιών, υποσχέσεων και χρήματος, ουδεμία πρωτοτυπία:
συνήθης πρακτική όλων των κυβερνήσεων.
Ολων! Από την «απλοχεριά» των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, μέχρι τα φτηνά
αυτοκίνητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
τα δέκα δις(!) του «πακέτου Σημίτη», τις παροχές της κυβέρνησης Καραμανλή(από τις
αρχές του 2008 άρχισαν) και τις κοστοβόρες
γαλαντομίες των επομένων-λιγότερες είναι η
αλήθεια.
Εν τέλει, ευθύνη για την πτώχευση της χώρας φέρουν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Με τελευταίο κρίκο
στην σκουριασμένη αλυσίδα, την κυβέρνηση
Κώστα Καραμανλή. Πάντως είναι ο μόνος
πρωθυπουργός που πήγε σε εκλογές (2009)
και δεν προέβη σε καμμία προεκλογική
εξαγγελία.
Ισως γιατί σταδιακά τις είχε κάνει από το
2008. Ισως πάλι, από ενοχές για την δική του
οικονομική πολιτική που απέτυχε να συμμαζέψει την προβληματική οικονομία και να
αντιμετωπίσει, όσο γίνεται, τα χρόνια δομικά
της προβλήματα.
…Εν είδει κατακλείδος: Η συζήτηση και ο
προβληματισμός για την πτώχευση της χώρας μας, έστω με ένθεν και ένθεν υπερβολές
και αναπόφευκτες υποκειμενικές προσεγγίσεις, δεν βλάπτουν. Ισα ίσα. Βλαπτική είναι
η λήθη. Γιατί λειτουργεί ως βατήρας για νέα
άλματα στο κενό.
απορρίπτει εν συνόλω.
«Αναφορικά με τις πλέον πρόσφατες αιτιάσεις τούρκων αξιωματούχων για το καθεστώς
των νησιών του Αιγαίου τις απορρίπτουμε εν
τω συνόλω τους. Οι εν λόγω αιτιάσεις όχι
μόνο δεν συνάδουν με βασικές αρχές του
Διεθνούς Δικαίου, αλλά ξεφεύγουν και της
απλής λογικής» αναφέρει χαρακτηριστικά
και επισημαίνει πως η ελληνική θέση αναφορικά με το ζήτημα αυτό έχει εκφρασθεί
επανειλημμένα και δημόσια, ενώ σχετική
επιστολή έχει αποσταλεί από την Μόνιμη
Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ προς
τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού αυτού.
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Προχωρά η αυτόματη συμπλήρωση
της φορολογικής δήλωσης
Του Προκόπη Χατζηνικολάου
Το δεύτερο 15μερο του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει το
ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet
προκειμένου να υποδεχθεί τις
δηλώσεις των εισοδημάτων
του 2021. Μέχρι την έναρξη
όμως η φορολογική διοίκηση
"τρέχει" για να προλάβει την
προσύμπληρωση όλων των
απαιτούμενων στοιχείων στις
φορολογικές δηλώσεις με βάση
τα στοιχεία που στέλνουν οι
φορείς, ενώ φέτος, σε συνδυασμό με την προτροπή τη κυβέρνησης για
απλοποίηση των δηλώσεων θα επιχειρήσει
την προσυμπλήρωση του εισοδήματος των
φορολογούμενων από την εκμίσθωση ακινήτων και δεύτερον την προσυμπλήρωση
των δηλώσεων ΦΠΑ.
Από τα τέλη Μαρτίου φυσικά και νομικά
πρόσωπα θα μπορέσουν να ξεκινήσουν
την υποβολή των δηλώσεων και όσοι επιθυμούν θα μπορούν να αποπληρώνουν σταδιακά τις οφειλές τους παρά το γεγονός ότι
η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή
της πρώτης δόσης θα παραμείνει η 31η Ιουλίου 2022. Οσοι φορείς και λογιστήρια επιχειρήσεων δεν έχουν αποστείλει ακόμα τα
στοιχεία, θα πρέπει να το πράξουν μέχρι τις
28 Φεβρουαρίου με ηλεκτρονικό τρόπο. Αλλαγές όμως έρχονται και στον αριθμό των
δόσεων.
Οι τρεις διμηνιαίες δόσεις που προβλέπει η
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση του
φόρου εισοδήματος που προκύπτει από
την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις, αρχής
γενομένης όπως προαναφέρθηκε από τον
Ιούλιου, προκειμένου να δοθούν ταμειακές
ανάσες στους φορολογούμενους στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και να μπει φρένο στο κύμα των απλήρωτων φόρων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ελεγκτικές
υπηρεσίες θα καταγράφουν στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου τα ποσά
που εισέπραξαν οι εκμισθωτές ακινήτων,
οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγών ή παρεμβάσεων, όπως συμβαίνει

Ανακοίνωση για τη βεβήλωση του
Μνημείου της ιστορικής Μονής Παναγίας Σουμελά, την οποία μετέτρεψαν σε ντίσκο για τις ανάγκες ενός
βίντο κλιπ εξέδωσε το Υπουργείο
εξωτερικών.
Σε αυτή αναφέρει:

με τους μισθωτούς ή τους συνταξιούχους,
παρά μόνο μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ή της προσκόμισης των
ανάλογων παραστατικών και εγγράφων.
Ηδη η ΑΑΔΕ από το περυσινό έτος έδωσε
τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων
να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των
πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων στο
taxisnet. Και αυτό διότι πολλές μισθώσεις
δεν εμφανιζονταν στο taxisnet είτε επειδή
ήταν παλιές, είτε επειδή είχαν λήξει και δεν
επικαιροποιήθηκαν έκτοτε.
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία,
όταν συνάπτεται μια μισθωτική σχέση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να την καταχωρήσει στο taxisnet με αναλυτικά στοιχεία,
το αργότερο το τέλος του επόμενου μήνα
από αυτόν που συνήφθη το μισθωτήριο
συμβόλαιο. Μέχρι και το 2013 η σχετική διαδικασία γινόταν χειρόγραφα με θεώρηση
του μισθωτηρίου σε εφορία. Από το 2014
γίνεται ηλεκτρονικά. Ωστόσο, δεν ήταν υποχρεωτική η ενημέρωση του taxisnet για την
σιωπηρή επέκταση των μισθώσεων ή τον
τερματισμό τους για οποιονδήποτε λόγο
(έξωση, αποχώρηση ενοικιαστή κλπ)
Το αποτέλεσμα είναι πολλές από τις μισθώσεις που ενώ είναι ενεργές δεν εμφανίζονταν στο taxisnet. Πλέον τα στοιχεία υπάρχουν και θα επιχειρηθεί να προστεθούν στο
βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης.
Σε αυτό βοήθησε σημαντικά και πανδημική κρίση και οι αποζημιώσεις σε όσους
υπέστησαν κούρεμα. Έπρεπε λοιπόν να
δηλώσουν τις ενεργές μισθώσεις υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική δήλωση στο
myproperty.

Συντάξεις: Τέλος Φεβρουαρίου
εκκαθαρίζονται όλα τα αιτήματα
συντάξεων που υποβλήθηκαν το 2019
Στην έκδοση των συντάξεων που
εκκρεμούν αναφέρθηκε ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, διαβεβαιώνοντας όλους όσους περιμένουν, ενώ προχώρησε και ένα βήμα
παρακάτω, δίνοντας και τους χρόνους που θα έχουν ολοκληρωθεί.
Αναλυτικότερα, μέχρι τέλος Φεβρουάριου θα έχουν εκδοθεί όλες οι
συντάξεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις μέχρι το τέλος του
2019 ενώ μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν εκδοθεί όλες οι συντάξεις για τις οποίες έγιναν
αιτήσεις το 20 και το 21 πλην ορισμένων
σύνθετων περιπτώσεων δήλωσε σήμερα
στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης.
Οι εκκρεμότητες στις συντάξεις για το 2019
Συνολικά αυτή την στιγμή εκκρεμούν
80.000 συντάξεις του 2019 ενώ στόχος του

Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την
βεβήλωση της ιστορικής Μονής
της Παναγίας Σουμελά
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υπουργείου είναι οι συντάξεις να βγαίνουν
μέσα σε τρεις μήνες όπως είναι ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε επίσης ότι
μέσα σε έξι μήνες το τηλεφωνικό κέντρο του
ΕΦΚΑ 1555 έλαβε 1.131.000 κλήσεις από τις
οποίες το 97,5% απαντήθηκε και μόνο 2,5%
που αφορούσε σύνθετες και δύσκολες περιπτώσεις αλλά και αυτές θα απαντηθούν.

«Οι πρόσφατες εικόνες που προβλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ξένο συγκρότημα
φαίνεται να χορεύει ντίσκο στον
χώρο της Ιστορικής Μονής Παναγίας
Σουμελά, αποτελούν βεβήλωση του Μνημείου αυτού, υποψήφιου για την ανακήρυξη
του σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO.
Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δόθηκε
η άδεια στο εν λόγω συγκρότημα, καθώς η
Μονή της Παναγίας Σουμελά ανοίγει μόνο
για Προσκυνηματικούς λόγους.
Οι εικόνες αυτές είναι προσβλητικές και έρχονται να προστεθούν σε σειρά ενεργειών
των τουρκικών αρχών εις βάρος Μνημείων
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Καλούμε τις αρμόδιες τουρκικές αρχές να
πράξουν τα δέοντα για να μην επαναληφθούν τέτοιες πράξεις και να γίνει σεβαστός
ο ιερός χώρος της Μονή».

Ερώτηση στην Κομισιόν
«για τη βεβήλωση της
Παναγίας Σουμελά», από
Έλληνες και Κύπριους
ευρωβουλευτές του ΕΛΚ

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«για τη βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά
από Τούρκους πολίτες που χορεύουν σε
διαφημιστικό spot για τουριστική προβολή», κατέθεσαν οι Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ (ΝΔ και ΔΗΣΥ), με
πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της ΚΟ του
ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο, Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει
σχετική ανακοίνωση.
Οι Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι «οι προσβλητικές αυτές εικόνες,
που έγιναν ύστερα από άδεια των τουρκικών αρχών, σε έναν ιερό χώρο με ιστορία
16 αιώνων και υποψήφιου για την ανακήρυξή του σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν ασέβεια στην ιερότητα του χώρου και ύβρη για
τον Ποντιακό Ελληνισμό αλλά και για τους
απανταχού Ορθόδοξους Χριστιανούς».
Υπενθυμίζουν, δε, ότι «η προκλητικότητα
αυτή προστίθεται σε μια σειρά ενεργειών
των τουρκικών αρχών εις βάρος μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
όπως είναι η πρόσφατη μετατροπή σε τζαμιά της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και της
Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα το 2013».
Ως εκ τούτου ρωτούν την Επιτροπή, ποια
μέτρα προτίθεται να λάβει για τη διάσωση
των μνημείων αυτών, καθώς ο σεβασμός
τους αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την ερώτηση υπογράφουν οι: Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Μαρία Σπυράκη, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου,
Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μανώλης
Κεφαλογιάννης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος,
Γεώργιος Κύρτσος, Λευτέρης Χριστοφόρου
και Λουκάς Φουρλάς.

Επιστολή διαμαρτυρίας του
Οικουμενικού Πατριάρχη
προς τον υπ. Πολιτισμού
της Τουρκίας για την
προσβολή της Μονής
Σουμελά

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
απέστειλε προς τον υπουργό Πολιτισμού
και Τουρισμού της Τουρκικής Δημοκρατίας,
Mehmet Nuri Ersoy, επιστολή διαμαρτυρίας
για την προσβολή «της Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντος, πανίερου σεβάσματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της
Ρωμιοσύνης του Πόντου, αλλά και μνημείου
της παγκόσμιας θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», από τη διάθεση χώρων
αυτής, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, για σκοπούς που
δεν συνάδουν με τον θρησκευτικό χαρακτήρα και την ιστορία της.
Είναι γνωστό ότι η αρχαία Μονή Σουμελά σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, με το
υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της
Τουρκίας να φέρει την ευθύνη καλής διαχείρισης και προστασίας της από κάθε άποψη.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι προ ετών σε παραμονή Πρωτοχρονιάς σε ανάλογη περίπτωση προσβολής της Αγίας Σοφίας στην
Πόλη, που τότε λειτουργούσε επίσημα ως
Μουσείο, ο Παναγιώτατος είχε αποστείλει
έντονη διαμαρτυρία προς τον τότε αρμόδιο
υπουργό, ο οποίος έσπευσε να αποκαταστήσει την απαράδεκτη ενέργεια, αίροντας
τη σχετική άδεια.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος::
Θλιβερά τα γεγονότα στην
Παναγία Σουμελά

«Όλα αυτά είναι θλιβερά γεγονότα και δείχνουν την πλευρά της αθλιότητος που δεν
είναι μόνο στην Τουρκία, είναι και εδώ. Αυτό
αντιμετωπίζεται μόνον όταν αποφασίσουμε
να γίνουμε πιο σοβαροί και να εμβαθύνουμε περισσότερο στο νόημα της ζωής». Τα
παραπάνω δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι
την προηγούμενη εβδομάδα η Ιερά Μονή
Παναγίας Σουμελά στον Πόντο χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό από τριακονταμελές
συγκρότημα χορευτών, τεχνικών ήχου και
εικόνας σε μουσικό βίντεο, στο οποίο φαίνονται να τραγουδούν και να χορεύουν και
υπό τον ήχο της καμπάνας.
Μάλιστα, στη δήλωση αυτή προέβη το απόγευμα μετά τα εγκαίνια της Έκθεσης «Υπέρ
Πίστεως και Πατρίδος - Η συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα του 1821», την οποία
διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή
επί της Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών
της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία
με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
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Horwath calls on Ford
government to take action on
Ambassador Bridge blockade
Official Opposition NDP Leader
Andrea Horwath is calling on Doug
Ford and Transportation Minister
Caroline Mulroney to take action at
the Ambassador Bridge, which has
been almost entirely shut down by a
blockade for more than 24 hours. She
released the following statement:
“The people keeping our supply
chain moving, essential health care
workers and their patients, and the
auto workers facing lay offs all need
the Ambassador Bridge open — and that
means we all need Ambassador Bridge
open. Windsor families near the bridge
are anxious and frustrated. We all deserve
better.
Forcibly
shutting
down
essential
infrastructure like this important border
crossing is not a peaceful protest.
Premier Doug Ford is avoiding action and
staying underground because he doesn’t
want to upset anti-vaxxers. That’s the wrong

choice. The right thing to do is for Ford and
Mulroney to condemn this blockade, and
dismantle it peacefully using incentives
like the suspension of commercial vehicle
operating permits, licences and plates; and
by providing any support the City of Windsor
and local law enforcement request.
Thank you to local leaders including the
NDP MPP team, city council, the small
business community and others for standing
up for Windsor, and for all of Ontario.”

Police close roads near Queen's Park
after reports of another protest
Toronto police say effective
immediately they are closing
Queen’s Park Circle from College
Street to Bloor Street after reports of
a possible demonstration involving
a large number of vehicles.
In a series of tweets, police said
social media posts are circulating
about the possible protest and
officers are “taking steps to limit
impact on our roads/residents”
should it come to fruition.
“Keeping emergency routes clear
and protecting key infrastructure is a priority
for officers,” police tweeted.
The move comes after Chris Barber, an
organizer of the Ottawa convoy, said in a
social media post on Tuesday that the trucks
currently parked in the nation’s capital would
be moving to Toronto.
“Toronto get ready, it’s going to be epic,
we’ve got all these trucks heading your
direction,” Barber said.
When contacted on Wednesday, however,
Barber told a newspaper reporter that he
was just playing a “game” with police.

City of Toronto issues 2022
interim property tax bills
The City of Toronto has issued 2022
interim property tax bills – the first of two
tax bills mailed annually. The 2022 final
tax bill will be mailed in May.
Payment due dates for the interim tax
bills under the three-instalment plan are
Tuesday, March 1, Friday, April 1 and
Monday, May 2. For property owners
enrolled in the Pre-authorized Tax
Payment (PTP) program, the 2022 interim
tax due dates are:
•
Two-instalment plan: March 1
•
Six-instalment plan: March 1,
April 1, May 2
•
Eleven-instalment plan: Tuesday,
February 15, Tuesday, March 15, Tuesday,
April 19, Monday, May 16, Wednesday, June
15
The 2022 City Budget will be finalized and
approved by City Council at its meeting
on Thursday, February 17. The final 2022
property tax bill that will be mailed in May
will include the final payment dates.
Property owners can make payments
through banks or financial institutions using
online banking, telephone banking, at a teller
or ATM, by enrolling in the PTP program, or
by cheque.
New this year is MyToronto Pay – a digital
payment platform offering residents new
options for property tax and utility (water
and solid waste) bill payments:
•
Electronic funds transfer –
transferred directly from your bank account
with no fee
•
Visa or American Express with a
2.35 per cent fee
•
Debit card with a 1.5 per cent fee.
For more information on this new payment

option, visit here
Payments must reach the City before the end
of the day on the due date, to avoid late fees
and penalties. Property owners enrolled in
pre-authorized payments and who have
moved are reminded to update their account
information with the City or their financial
institution, to avoid penalties and fees from
payments applied to the wrong property.
Due to public health guidelines counter
services at City Hall and civic centres
may be closed or limited. Before visiting a
counter, please go here to find out which
counters are open for service.
Property owners can access their property
tax account details by using the online
Property Tax Lookup tool or by speaking
to a customer service representative at
311, available Monday to Friday, from 8:30
a.m. to 4:30 p.m., with extended hours of
8:30 a.m. to 6 p.m. on Friday, February 25,
Monday, February 28 and Tuesday, March
1. Customers outside city limits can call 416392-CITY (2489), and TTY users can call
416-338-0889.

Where is Doug Ford?
Toronto police aren’t taking any chances,
and they’re advising residents to avoid the
area, and say an increased police presence
and additional closures should be expected
in the coming days.
A trucker convoy protesting COVID-19
vaccine mandates descended on Toronto
last weekend, but police closed off roads
around Queen’s Park and Hospital Row on
University Avenue before it arrived.
Around 2,000 demonstrators attended the
Toronto protest last Saturday. Police say
they made two arrests, but the event was
described as peaceful.

For the third day in a row protestors have shut
down the Ambassador Bridge choking off
vital supply lines for Ontario and shuttering
our auto industry. Auto workers are the
backbone of our economy, threatening their
livelihoods is unthinkable.
“Food is rotting in trucks, assembly lines
are shutting down up and down the 401,
families are scared and we are going to
start to see more and more serious impacts
hour by hour” stated Ontario Liberal Leader,
Steven Del Duca. “And once again, when
the going gets tough Doug Ford is nowhere
to be found. It shouldn’t have come to this,

but Doug Ford’s conscious decision to do
nothing in Ottawa while playing footsie with
the anti-vaxers caused this.”
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Government needs to invest in
deeply affordable housing options
Mike Schreiner made the following
statement on the fact that affordable housing
(units provided at below-market rates with
government support) was not part of the
task force's mandate:
“The Premier seems to think the market
alone can solve the housing crisis. He’s
wrong.
It will take more than the private sector
to address the real housing affordability
challenges that Ontarians are struggling
with.
The task force was clear in its report:
affordable housing was not part of their
mandate.
That is a failure that falls squarely on Doug
Ford.
Why even convene a housing affordability
task force that isn’t tasked with affordable
housing as part of the plan?
More supply without investments in deeply
affordable housing and tools to combat
speculation will result in more of the

same: deep-pocketed investors buying
up properties in unprecedented numbers,
which will make life even more unaffordable
for Ontarians.
It’s time to put sound policy ahead of
ideology. That’s what Ontarians deserve.
We need all hands on deck — all levels of
government working together to make sure
everyone has an affordable place to call
home.
It’s going to take government investment as
well as support for private and non-profit
developers to address the housing crisis
Ontario is neck deep in.”

Lecce says Ontario child care
deal 'may take some time'
Ontario's education minister says it "may
take some time" to reach a deal with Ottawa
on $10-a-day child care.
Stephen Lecce made the comments
Tuesday at an unrelated education
announcement, where he was asked about
the status of negotiations.
Ontario is the only jurisdiction that has yet
to sign on to the federal government's $30
billion plan to cut child care costs to an
average of $10 per day across the country
within five years.
Lecce has said repeatedly that the current
offer would see Ontarians paying more than
$10 per day, while Ottawa has said Ontario's
spending plan lacks details.
Last month, Premier Doug Ford said the
province was "very, very close" to a deal.
Lecce struck a slightly different tone Tuesday
when pressed on the exact timing, saying he
and Ford will keep pressing for the deal they
consider fair for Ontario families.
"Look, these negotiations ... may take
some time, but as long as we get to a good
outcome for families (with) reduced fees and
a more accessible system that's available
for parents when they need it, that is a good
thing," he said at the event in Vaughan, Ont.
He said "very constructive negotiations" are
continuing.
"The premier and I will continue to negotiate
with one intention, which is delivering that

deal as soon as possible, so we can get
these fees down and create certainty for
all families that are longing to get their kids
in a childcare system that's accessible and
affordable."
Nunavut became the latest territory to sign
on to the federal Liberals' child care plan
last month, following all other provinces and
territories.
As for Ontario, Ford has also said that he
wants to ensure the funding continues
beyond five years.
Federal Families Minister Karina Gould, who
is in charge of negotiating the child care
efforts, has said other premiers didn't have
have the same issue, and that the five-year
timeframe was chosen so the government
can assess how the program is working.
Gould has also said there is pressure to ink
a deal before the fiscal year ends at the end
of March so Ontario can receive more than a
billion dollars set aside for this year.

Ontario Takes Action to Protect
Students and Children
To further protect students and children,
Ontario is becoming the first Canadian
jurisdiction to publicly disclose and make
parents and guardians aware of educators
that have been involved in sexual abuse and
other serious criminal proceedings. Stephen
Lecce, Minister of Education, joined by Jane
McKenna, Associate Minister of Children and
Women’s Issues, announced this change to
ensure that parents are aware of information
related to the safety and security of their
children and to deliver greater transparency

for families. The Government also
announced that all certified educators must
now complete a comprehensive mandatory
sexual abuse prevention program – the only
province in Canada to do so.
While these actions build upon other
measures the government has taken to
combat professional misconduct in schools
and child care settings, it is clear that more
must be done to inform parents of criminal
proceedings before a verdict is imposed.

Service on 17 TTC routes returning
to pre-pandemic levels: Tory
The TTC is improving and increasing
service on 17 routes starting this Sunday, as
the agency works to restore transit service
across the network to 100 per cent of prepandemic levels.
Below are the routes that will see improved
service:
• 8 Broadview • 9 Bellamy • 12 Kingston Rd
• 20 Cliffside • 22 Coxwell • 42 Cummer •
45 Kipling • 50 Burnhamthorpe • 56 Leaside
• 57 Midland • 61 Avenue Rd North • 78 St
Andrews • 161 Rogers Rd • 168 Symington
• 300 Bloor-Danforth overnight bus • 501L/H
Queen (replacement bus) • 925 Don Mills
Express
In a release, the TTC said service will
continue to be based on demand, adding that
overall service hours will be restored “in line
with the lifting of public health restrictions
and the re-opening of workplaces.”
Last November, overall service had to be
adjusted based on reduced staff availability.
“We’ve got to move forward … we’re
restoring 17 routes starting this Sunday
and we’re doing that because the situation
seems to be getting better with COVID.
We have to make a move to start to restore

service back to normal levels,” Mayor John
Tory told Breakfast Television.
In its operating budget submission to the
City, the TTC said it is planning to restore
service to 100 per cent over the coming
months as ridership increases.
“I just would stress that it’s very essential
if we’re going to have a strong economic
recovery, that we have a strong transit
system,” Tory said when asked if funding
from the federal and provincial has been
secured.
In January, Tory said the City’s 2022 budget
contains a $1.4-billion “COVID impact” with
most of the shortfall coming as a result of lost
TTC revenue from low pandemic ridership.
“The financial picture is still very challenging
for us. I am working very hard on that with
the other governments and we’re having
good discussions … but in the meantime,
we’ve got to get on with recovery and get on
with getting transit service back to its normal
level,” Tory said on Wednesday.
Without more money from the federal and
provincial governments, the City of Toronto
may have to cancel more than $300 million
in planned transit and repair projects in 2022.

Ontario fiscal watchdog projects smaller
budget deficits than government
Ontario’s fiscal watchdog
predicts
smaller
budget
deficits over the next few
years compared to those
projected by the government
last fall, saying the more
positive outlook is due to an
improved revenue forecast.
The Financial Accountability
Office issued a report
Tuesday that said Ontario’s
deficit is expected to decline to $2.8 billion
by the end of the 2023-24 fiscal year, down
from $16 billion this fiscal year.
That’s compared to the government’s
predicted budget deficit of $11.4 billion.
Financial Accountability Officer Peter
Weltman said the difference “is largely
due to a significant change in the revenue
forecast.”
“That’s really where the bulk of this
comes from,” Weltman said at a virtual
news conference. The report also notes
that a “lower projection for interest on
debt expense” by the watchdog’s office
contributed to the $8.6 billion difference.
In an interview, Weltman said his office had
more time than the government to see how
the economy has rebounded from COVID-19
over the past months, noting that it’s been
difficult to nail down reasonable economic
forecasts during the pandemic.
The watchdog report projects that revenues
will be $7.6 billion higher by 2023-24 than
figures in the government’s plan.
The report makes total spending projections
similar to the government’s for the fiscal
year ending in 2024. But it highlights
shortfalls for programs in health, education,
justice, postsecondary education and social
services in government’s plan, which it says
could be offset using “significant unallocated
funds.”
Weltman said a lot of the unallocated funds
are “COVID-earmarked money” that didn’t
have a specified allocation as of Jan. 20.

The numbers are not included
in the watchdog’s projections
until the government specifies
its plans for the money,
and Weltman said “the
government can do really
what it wants to do” with the
funds.
“(Government) can create
new programs, it can enhance
existing programs, it can fund
those programs shortfalls or it could just
hold on to it and reduce the deficit,” he said.
The Financial Accountability Office’s
report comes ahead of the Progressive
Conservative government’s election-year
budget that’s expected to come before the
end of next month.
The Opposition New Democrats raised
concerns about the report showing lack
of funding in areas like health and the
potential for unannounced tax cuts, which
the watchdog report said could explain
the difference between its tax revenue
projections and the government’s.
“If the Financial Accountability Officer is
right, (Premier Doug Ford) is planning to take
even more away from our health care, our
children’s schools and our social services
and use that money for corporate tax cuts
for his big box buddies,” NDP finance critic
Catherine Fife said in a written statement.
“We cannot give him a chance to do that.”
Mike Schreiner, leader of the provincial
Greens, said the Ford should clarify his
plans for social services in light of the
shortfalls pointed out in the report.
“It’s inexcusable to leave Ontarians out to
dry at a time when people and businesses
are already struggling so much,” Schreiner
said in a statement. “It’s time for Doug
Ford to be honest about his plans and start
making the investments needed for a green
and caring recovery.”
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Το κλειδί της επανεκκίνησης και η αναζήτηση καθαρών πολιτικών
Ευδοκιμούν τα συνθήματα
στη χώρα. Οι βαρύγδουπες διακηρύξεις, οι στεντόρειες φωνές στα εθνικά
μνημόσυνα και στις επετειακές εκδηλώσεις, θεωρούνται διαχρονικά μέρος
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ της πολιτικής συμπεριφοράς και του αφηγήματος, που είναι εγκλωβισμένο στη σιγουριά
των όσων έπραξαν οι πρόγονοι. Αν και
στα πρόσφατα ενίοτε —φευ— ευθύνονται
οι προηγούμενοι! Είναι μια συμπεριφορά,
που δεν θα αναλυθεί τώρα κοινωνιολογικά
αλλά καθαρά πολιτικά. Γιατί με την απραξία,
εδραιώνονται νοοτροπίες, στρεβλώσεις και
παθογένειες. Τόσο σε ό,τι αφορά ζητήματα
που αφορούν την επιβίωσή μας, σε σχέση
με την πορεία στο Κυπριακό, όσο και στα
κοινωνικά, στα οποία οι πολίτες βρίσκονται
κάτω από συνεχή πίεση (πανδημία, αύξηση
τιμών κλπ).
Στο Κυπριακό υπάρχει ένα «μονοπάτι»,
που βαδίζουν οι εκάστοτε διαχειριστές και
που οδηγεί βαθμηδόν στην προσαρμογή
των στρατηγικών επιδιώξεων της κατοχικής δύναμης. Κι αυτό —όταν αποφασίσει η
Τουρκία ότι έχουμε φθάσει στο τέλος— θα
παρουσιαστεί ως «αναγκαίο κακό». Κι αυτό
θα παρουσιαστεί, από τους θεωρητικούς
των «χαμένων ευκαιριών» ως η… τελευταία
ευκαιρία. Μια πολιτική, οικονομική νομενκλατούρα προωθεί προσεγγίσεις αυτοχειρίας, κτίζοντας στα σύνδρομα της ήττας και
του φόβου, που ευδοκιμούν σε μερίδα των
πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.
Παρουσιάζεται ως η «εκσυγχρονιστική»
θεώρηση, η οποία θέλει να καταστήσει το
αυτονόητο ανέφικτο και μη διεκδικούμενο.
Όταν δεν διεκδικείς δεν έχεις την ευκαιρία

να κερδίσεις. Κι όταν όλα όσα ισχύουν σε
άλλες χώρες, που θεωρούνται αυτονόητα
και κανονικότητα, στην Κύπρο χαρακτηρίζονται ακραία και εθνικιστικά, αυτό πού
μπορεί να οδηγήσει; Σε προσαρμογή στις
τουρκικές αξιώσεις. Με τα χρόνια εδραιώνονται τα κατοχικά δεδομένα και κάποιοι
συνηθίζουν με την κατοχή, διευκολύνοντας
την ομαλοποίηση της κατάστασης με ντε
φάκτο διχοτόμηση.
Την ίδια ώρα, βιώνουμε τις πολιτικές διεργασίες ενόψει των προεδρικών εκλογών,
που θα πραγματοποιηθούν σε έναν χρόνο.
Και ποιο είναι το ζητούμενο; Ή η διατήρηση
των σημερινών κυβερνώντων στην εξουσία, για τρίτη θητεία ή η αλλαγή. Το ζήτημα
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δίλημμα.
Αλλά ως ουσιαστικό θέμα, που θα αφορά
τη διαχείριση του κράτους (γιατί περί τούτου
πρόκειται). Τρίτη θητεία ΔΗΣΥ στην κυβέρνηση εδραιώνει καθεστωτικές καταστάσεις
στο κράτος. Εδραιώνει ένα κομματικό κατεστημένο, το οποίο ήδη κάνει πάρτι με τις
παρεμβάσεις του. Από την άλλη, δεν είναι
πειστικό να λέγεται μόνο πως «θέλουμε

Επ. Προεδρίας: Καθοριστικός ο
ρόλος ΕΕ για θέμα αγνοουμένων
Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου
είπε ότι καθοριστικός και ουσιαστικός μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το θέμα των αγνοουμένων, η
οποία αποτελεί τον κύριο χρηματοδότη του
προγράμματος της Δ.Ε.Α.  Σύμφωνα με
ανακοίνωση, σε συνάντηση που είχε με την
Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο Μυρτώ Ζαμπάρτα, ο κ. Φωτίου
ανέφερε ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα και την
ευχέρεια να αναλάβει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες τόσο εντός όσο κι εκτός Κύπρου,
ώστε να επιτευχθεί πρόοδος που θα βοηθήσει στον τερματισμό του πόνου και της
αγωνίας των οικογενειών.  Αναμένουμε και
προσδοκούμε, σημείωσε, ότι οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες από πλευράς ΕΕ θα
αναληφθούν το συντομότερο.
Η κατάσταση, επεσήμανε ο κ. Φωτίου, είναι
τραγική και επείγει η λήψη άμεσων ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών προς όφελος των
δοκιμαζόμενων οικογενειών. Τα προβλήματα, τόνισε, είναι πολλά και σύνθετα. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται μια δραματική μείωση στον εντοπισμό λειψάνων κατά
τις εκταφές και ως συνεπακόλουθο μείωση
στον αριθμό των ταυτοποιήσεων με την μέθοδο DNA.
«Είναι γνωστό ότι χωρίς την ειλικρινή, ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία

της κατοχικής δύναμης, δεν μπορεί ούτε και
αναμένεται να υπάρξει πρόοδος. Η Τουρκία
θα πρέπει επιτέλους να συνεργαστεί και
να υποδείξει τους χώρους που τάφηκαν οι
νεκροί από τις περισυλλογές που έγιναν
από τα πεδία των μαχών, όπως επίσης και
τους χώρους που επανατάφηκαν τα λείψανα τα οποία σκόπιμα μετακινήθηκαν από
τους πρωτογενείς χώρους ταφής», είπε ο κ.
Φωτίου, τονίζοντας ότι «θεωρούμε επάναγκες το άνοιγμα των αρχείων του τουρκικού
στρατού και την άρση των προσκομμάτων
και περιορισμών που εξακολουθούν να
υφίστανται στις εκταφές και τις έρευνες σε
περιοχές που αυθαίρετα χαρακτηρίστηκαν
από τον κατοχικό στρατό ως στρατιωτικές».  Καταλήγοντας, ο κ. Φωτίου, εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της
Κυβέρνησης αλλά και του ίδιου για τη μέχρι
στιγμής βοήθεια και στήριξη στις προσπάθειες επίλυσης της τραγωδίας των αγνοουμένων αλλά και των οικογενειών τους.
Κατά τη συνάντηση ο Επίτροπος ενημέρωσε επίσης, την κα Ζαμπάρτα για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εγκλωβισμένοι μας, όπως επίσης και για
τις ενέργειες και πρωτοβουλίες του Γραφείου του για θέματα αποδήμων και θρησκευτικών ομάδων.

να φύγουν επειδή έκαναν αυτό ή το
άλλο». Δεν είναι πειστικό να λέγεται
πως «πρέπει αυτή τη φορά να συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση».
Προτάσεις χρειάζονται και πρόσωπα
ικανά και καθαρά, για να τις υλοποιήσουν. Το παιχνίδι σε σχέση με εν
δυνάμει υποψήφιους διαδραματίζεται
στον χώρο της δεξιάς, με έτοιμα τα
«αριστερά» δεκανίκια σε ό,τι αφορά
την αντιπολίτευση.
Και επειδή θα αρχίσουν οι συζητήσεις,
θα πρέπει να αφουγκραστούν τους
πολίτες και να αγγίξουν την κοινωνική πραγματικότητα. Οι πολίτες δεν
χρειάζονται ένα πολιτικό σύστημα,
που θα εναλλάσσεται απλώς στην εξουσία.
Θέλουν ανατροπή της πορείας αδιεξόδου
στο Κυπριακό, με εγκατάλειψη των πολιτικών προσαρμογής στις τουρκικές αξιώσεις.

Πολιτική δεν είναι η «μετριοπάθεια», που
θεωρεί δεδομένη την εξάρτηση από την
Τουρκία και τη Βρετανία και τη μετάπτωση
του κράτους σε προτεκτοράτο, ακόμη και
τώρα που είναι μέλος της Ε.Ε. Η κοινωνία θέλει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η
ανεργία, να διευκολυνθεί με τις διαδικασίες
πρόσβασης στις κρατικές υπηρεσίες. Θέλει
πολιτικές κατά της διαφθοράς, της διαπλοκής, της γραφειοκρατίας, που λειτουργούν
σαν γάγγραινα. Καθαροί πολιτικοί —και όχι
πλυντήρια— με καθαρές πολιτικές. Η διαφθορά και η διαπλοκή θα εξακολουθήσουν
να υπονομεύουν τη δημοκρατία, την ισονομία. Είναι ένας διαλυτικός ιός, που μπορεί
να μην μεταλλάσσεται αλλά παραμένει ως
πανδημία.
Και επειδή η αμνησία είναι χαρακτηριστικό
μιας κοινωνίας, που ξεχνά γενικώς, πρέπει
να υπάρξει ανασύνταξη και επανεκκίνηση.

Καταγγέλλει στην ΕΕ την
παρενόχληση Ε/κ γεωργού από
Τούρκους στρατιώτες η Κυβέρνηση
Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα καταγγείλει και
στην ΕΕ το περιστατικό παρενόχλησης Ελληνοκύπριου γεωργού στη Δένια, από τις
κατοχικές δυνάμεις, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους,
στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος
είπε πως σε ό,τι αφορά την παρενόχληση
Ελληνοκύπριου γεωργού στη Δένεια από
τις κατοχικές δυνάμεις «το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη καταγγείλει το περιστατικό
στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση. Όπως μας έχουν ήδη
ενημερώσει τα ΗΕ, αναμένουμε ότι το περιστατικό αυτό θα συμπεριληφθεί και στις
επόμενες εκθέσεις που θα ετοιμαστούν για
τις υπηρεσίες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο».
Ερωτηθείς είπε ότι «όλα τα περιστατικά
κατά τα οποία παραβιάζονται τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας και η πράσινη

γραμμή καταγγέλλονται. Βεβαίως, και αυτό
το περιστατικό θα καταγγελθεί στην ΕΕ».
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι
φθάνουν στην Κύπρο ο Διευθυντής της
FRONTEX και ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι ένα
πολύ σημαντικό θέμα, έρχονται μετά από
πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών και
θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους τα θέματα που αφορούν την επιτήρηση της πράσινης γραμμής για σκοπούς
μεταναστευτικού.
Επομένως, θα πρέπει να αναμένουμε να
διεξαχθούν αυτές οι διαβουλεύσεις με τους
αξιωματούχους, για να δούμε τι θα προκύψει, έτσι ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η
δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να
αποτρέπει τις παράνομες εισόδους».

Τη 45ετή συνεισφορά των
Κυπρίων της Διασποράς τιμά
το Γραφείο Επ. Προεδρίας
Τη συνεισφορά των Παγκοσμίων Ομοσπονδιών Κυπρίων της Διασποράς στο πλαίσιο
των 45 χρόνων από την ίδρυση των ΠΟΜΑΚ- ΠΣΕΚΑ τιμά το Γραφείο Επιτρόπου
Προεδρίας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, το
Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία με τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Κυπρίων της Διασποράς ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ-ΝΕΠΟΜΑΚ ετοίμασε μεταξύ άλλων δράσεων ένα
επετειακό βίντεο για να τιμήσει τα 45 χρόνια
αγώνα και συνεισφοράς τους.
Σημειώνεται πως η ίδρυση των ΠΟΜΑΚ και
ΠΣΕΚΑ έγινε κατά τη διάρκεια του Πρώτου
Συνεδρίου Κυπρίων Αποδήμων το 1976,
παρουσία του Πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ’.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Πολιτεία,
Κυβέρνηση και το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για
την προσφορά των αποδήμων προς την

Κύπρο, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους
στους κοινούς αγώνες τα χρόνια που ακολούθησαν την τουρκική εισβολή και χάρη
στη δράση τους, το πολυσχιδές έργο, την
προσήλωση στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, καθώς και την αγάπη τους για την
ιδιαίτερή τους πατρίδα αναδείχθηκαν στους
καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου στο
εξωτερικό, διατηρώντας την ελπίδα ότι η νέα
γενιά θα συνεχίσει το έργο που εγκαινίασαν
οι προηγούμενες γενιές των αποδήμων.
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Υπάρχει μια
ομάδα
ανθρώπων, τόσο στην
Ελλάδα όσο και
στην Κύπρο που
πιστεύουν ότι τα
από
δεκαετιών
σχέδια των Τούρκων κατά των
γειτόνων τους και
κυρίως κατά της Ελλάδος είναι δυνατόν να
λυθούν με πολιτισμένο διάλογο. Μερικοί
ακόμα προχωρούν περισσότερο λέγοντας:
‘‘ Ας κάνουμε μερικές υποχωρήσεις, ας δώσουμε κάτι, η ένταση και ο πόλεμος θα επιφέρουν μεγαλύτερες καταστροφές‘.‘
Οι πρώτοι έχουν δίκαιο. Τα προβλήματα, όποια προβλήματα, λύνονται μεταξύ
πολιτισμένων ανθρώπων με διάλογο. Ο
διάλογος, όμως, δεν πρέπει να αρχίζει μέ
όρους. Όρους που επιτακτικά θα θέτει η μια
πλευρά. Να συνομιλήσουμε, ναι, λένε λ.χ.
οι Τούρκοι, αλλά πρώτα θα δεχτείς ότι οι
συνθήκες που υπογράψαμε δεν ισχύουν,
θα παραδεχτείς ότι αρκετά νησιά του Αιγαίου μάς ανήκουν, ότι θα πάρουμε ένα τμήμα
της θάλασσάς σας και τότε κουβεντιάζουμε.
Στην Κύπρο ακόμα χειρότερα. Δεχτείτε ότι
είμαστε κράτος, δεχτείτε δηλαδή τη διχοτόμηση κι’ ελάτε να συζητήσουμε πώς θα
γίνουμε καλοί γείτονες και θα μας δίνετε ό,τι

Η στήλη του Μέτοικου
ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΥΝΑΜΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ζητήσουμε. Αυτός δέν είναι διάλογος. Αυτό
είναι ηθελημένη υποταγή. Ή, για να το πούμε ωμά, συγκεκαλυμμένος ψοφοδεϊσμός
εκ μέρους αυτού που αποδέχεται τέτοιο
διάλογο.
Οι Δεύτεροι, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Δεν έχουν ιδέα τι επιδιώκουν και πώς προχωρούν οι Τούρκοι. Παίρνουν κάτι και την
επομένη απαιτούν κάτι περισσότερο. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγάλη αφέλεια οι οπαδοί αυτής τής τακτικής. Πρέπει

να ζουν σε ένα άγνωστο κόσμο. Δεν έχουν
ιδέα από την τουρκική νοοτροπία, δεν έχουν
ακούσει τίποτε από όσα φωνάζουν, δεν παρακολουθούν τουλάχιστον την ιστορία και
τις εξελίξεις τού κυπριακού. Μετά που άρπαξαν, ό,τι άρπαξαν με τη δύναμη των όπλων,
ήρθαν σε συνομιλίες. Πόσα πήραν και πόσα
εξακολουθούν να θέλουν. Πόσα έδωσαν. ΤΙΠΟΤΑ. Εφαρμόζουν το προ δεκαετιών σχέδιό τους, χαριεντιζόμενοι ότι οι αδύναμοι
και φοβισμένοι Έλληνες, πού θα πάνε, μια
μέρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μάς τα
δώσουν όλα.
Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι οι Τούρκοι είναι ανειλικρινείς και αμετάθετοι στις
κατακτητικές βλέψεις τους. Ασφαλώς και
πιστεύουμε και υποστηρίζουμε συνειδητά
ότι ειρηνική πρέπει να είναι η λύση των Ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Όμως αυτή η
ειρήνη δεν πρέπει να επιτευχθεί με ταπεινωτικούς όρους εις βάρος του Ελληνισμού. Δεν
πρέπει να είναι μια νέα Ανταλκίδειος Ειρήνη
- για όσους γνωρίζουν ολίγην Ιστορία- που

εστιγματίσθη δια μέσου των αιώνων ως ατιμωτική για την Ελλάδα.
Οι Τούρκοι δεν θα εγκαταλείψουν τα κατακτητικά σχέδιά τους με παρακλήσεις ή ψευδαισθήσεις ορισμένων Ελλήνων. Οι Τούρκοι δεν θα αφήσουν ήσυχο τον Ελληνισμό
παρά μόνον όταν πεισθούν για τη δύναμη
και την αποφασιστικότητά του. Η Τουρκία
δεν κάμπτεται με παρακλήσεις και ψευδοϋπολογισμούς. Θα καμφθεί και θα προσέλθει
για συνεννόηση όταν αντιληφθεί ή μάλλον
θα πεισθεί, ότι δεν έχει την δύναμη να επιβάλει τη θέλησή της.
Είναι καιρός να υπάρξει πανεθνική ενότητα.
Οι κομματικοί υπολογισμοί και τα πολιτικά
τσαλίμια για ψήφους στις επόμενες εκλογές
πρέπει να τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Ας μήν
υπάρχουν πλάνες. Ο τουρκικός επεκτατισμός θα συνεχίζει παίρνοντας διάφορες
μορφές ενώ στην ουσία θα γίνεται θρασύτερος. Οι διάφοροι ‘‘ φίλοι‘‘ θα παραμένουν
πάντα θεατές. Το Έθνος για να διασφαλίσει την ειρήνη και το μέλλον του, πρέπει να
γίνει δυνατό. Με μεγάλα λόγια και κούφιες
φραστικές προειδοποιήσεις δεν λύνονται
Εθνικά προβλήματα και δέν αναχαιτίζονται
επιβουλές και απαιτήσεις.
Μια ματιά στην Ελληνική , αλλά και την Παγκόσμια Ιστορία θα πείσει, όσους τουλάχιστον θέλουν, να κατανοήσουν και τις σημερινές πραγματικότητες.

Οι γιατροί στον Καναδά πλέον συνταγογραφούν σε ασθενείς εισιτήρια για εθνικά πάρκα
Φάρμακα, εξετάσεις, συμβουλές για τη διατροφή… Οι γιατροί στον Καναδά έχουν ένα
ακόμη «εργαλείο» για να βοηθήσουν έναν
ασθενή. Μπορούν να του συνταγογραφήσουν ένα ετήσιο πάσο για επίσκεψη σε
εθνικά πάρκα.
«Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πάθηση που
η φύση δεν βελτιώνει», λέει η Μελίσα Λεμ,
οικογενειακή γιατρός και επικεφαλής της
πρωτοβουλίας PaRx, που συνεργάστηκε
με την υπηρεσία για τα εθνικά πάρκα του
Καναδά, προκειμένου να διατεθεί η πρώτη
παρτίδα, με 100 πάσα.
Παρόμοια προγράμματα αλλού προσφέρουν επισκέψεις σε τέτοια μέρη, αλλά η Λεμ
τονίζει ότι είναι η πρώτη πρωτοβουλία με

ετήσιο πάσο για εθνικά πάρκα.
Η Λεμ βοήθησε να ξεκινήσει η καμπάνια
PaRx στον Καναδά το 2019 και πλέον έχει
επεκταθεί σε τέσσερις επαρχίες. Μέχρι τα
τέλη του χρόνου, θα εφαρμόζεται σε όλη τη
χώρα.
Ο στόχος είναι να έχουν οι επαγγελματίες
της υγείας στα χέρια τους «εργαλεία» προκειμένου για να ενθαρρύνουν τους ασθενείς
τους να περνούν περισσότερο χρόνο στη
φύση. Είτε για να κάνουν πεζοπορία, να
ασχοληθούν με την κηπουρική ή απλά για
να καθίσουν στο ύπαιθρο.
Η μέση σύσταση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι δύο ώρες στη φύση ανά εβδομάδα, με κάθε επίσκεψη να διαρκεί τουλάχιστον 20 λεπτά.

Ο Ποντιακός χορός Σέρρα έτοιμος
να «ταξιδέψει» στα πέρατα της γης
Ο Ποντιακός χορός Σέρρα,
από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, κοσμεί το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Ελλάδας.
Το δελτίο τεκμηρίωσης συντάχθηκε από την πολιτισμολόγο και μέλος της επιτροπής
Πολιτισμού της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Αλεξία Ιωαννίδου και έχει ως
βάση την μεταπτυχιακή διατριβή της.
Η ένταξη στο Εθνικό Ευρετήριο ουσιαστικά
ανοίγει τον δρόμο για τον επόμενο στόχο
που είναι το να συμπεριληφθεί ο χορός
Σέρρα στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO.
Την απόφαση υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη
έχοντας υπόψιν την ομόφωνη, θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για
τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO,2003) στην Ελλάδα.

Με αφορμή το γεγονός η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου δήλωσε: «Η άυλη
πολιτιστική κληρονομιά είναι ο γονιδιακός
μας χάρτης. Αυτή μας καθορίζει. Η Σέρρα,
ο ποντιακός μας χορός έχει ρίζες στα βάθη
της αρχαιότητας. Τράνεψε μέσα στο χρόνο
αλώβητος. Αν θες να περιγράψεις σ’ έναν
ξένο τι είναι ο Πόντος, δείξε του τη Σέρρα!
Το πόνημα της κας Ιωαννίδου με βρίσκει
συμπαραστάτη και στο επόμενο βήμα. Η
ένταξη του Ποντιακού χορού Σέρρα στον
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO είναι ζήτημα τιμής. Όλος ο κόσμος θα γνωρίσει τον
χορό των χορών! Σέρρα, άλλως Πυρρίχιος!»

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρόνος στη φύση
έχει πολλαπλά οφέλη, από χαμηλότερα επίπεδα ορμονών του στρες μέχρι υψηλότερη
αυτοπεποίθηση για τα παιδιά. Μία έρευνα
διαπίστωσε ότι η φύση ή το ευχάριστο αστικό περιβάλλον βοηθούν να ενισχυθούν τα
αποτελέσματα της άσκησης.
Η φύση είναι μία πιθανή θεραπεία για το άγχος, συμπεριλαμβανομένου του κλιματικού
άγχους, επεσήμανε η Λεμ. Καθώς γίνονται
όλο πιο συχνές οι φυσικές καταστροφές
και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι
ερευνητές λένε ότι επιδεινώνονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research
Center, σχεδόν τα τρία τέταρτα από 20.000

ερωτηθέντες σε 17 χώρες ανησυχούν ότι η
κλιματική αλλαγή μία ημέρα θα προκαλέσει
πρόβλημα στη δική τους ζωή.
Το κίνημα με τη συνταγογράφηση εισιτηρίων για πάρκα δεν βοηθά μόνο στη βελτίωση της ατομικής υγείας, αλλά ίσως και
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
επισημαίνει η Λεμ. Οι άνθρωποι που περνούν χρόνο στη φύση έχουν την τάση να την
προστατεύουν.
«Αν αγαπάς κάτι, θες να το προστατεύσεις»,
λέει. «Θέλω να πιστεύω ότι κάθε φορά που
εγώ ή ένας συνάδελφός μου συνταγογραφούμε ένα πάσο για πάρκο, βάζουμε επίσης
το λιθαράκι μας για τον πλανήτη», συμπληρώνει η Λεμ.

Στο κέντρο της Αθήνας το μνημείο
του Ποντιακού Ελληνισμού
Μνημείο για τα θύματα της γενοκτονίας του
ποντιακού ελληνισμού πρόκειται να δημιουργηθεί στο διάστημα της επόμενης οκταετίας στο κέντρο της Αθήνας, οι αρχές της
οποίας έχουν δώσει ήδη την έγκρισή τους
στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑΣΠΕ).
Το μνημείο θα τοποθετηθεί σε ένα ιδιαίτερα
προβεβλημένο σημείο του κέντρου της Αθήνας, την πλατεία Ριζάρη, κοντά στην Εθνική
Πινακοθήκη, το Πολεμικό Μουσείο και το
άγαλμα του Δρομέα.
Όπως
ανέφερε
στην
ιστοσελίδα
pontosnews.gr ο εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΠΑΣΠΕ, Στέφανος Τανιμανίδης, έχει
ήδη εξασφαλιστεί ένα ποσό της τάξεως των
100.000 ευρώ, προκειμένου να φιλοτεχνηθεί και να τοποθετηθεί το μνημείο, υπάρχει
η δυνατότητα να δοθούν κι άλλα χρήματα
εφόσον υπάρχει ανάγκη.
«Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη και
να προχωρήσει το θέμα διεθνοποίησης της
Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού»,
τόνισε ο κ. Τανιμανίδης.

«Είδαμε τρεις φορές τον κ. Μπακογιάννη
για το θέμα και λάβαμε την τελική έγκρισή
του. Αποφασίστηκε ως σημείο τοποθέτησης
η πλατεία Ριζάρη, απέναντι από το “Χίλτον”
και ορίστηκε το ποσό των 100.000 ευρώ για
να γίνει το μνημείο».
Η κατασκευή του μνημείου δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί πριν περάσουν οκτώ
χρόνια αφού τότε θα ολοκληρωθούν τα
έργα επέκτασης του Μετρό που εκτελούνται στο ίδιο σημείο. Μάλιστα, για το λόγο
αυτό ο δήμος είχε προτείνει εναλλακτικά την
τοποθέτηση του μνημείου στο Α’ Νεκροταφείο, αλλά, εξηγεί ο κ. Τανιμανίδης, το ΠΑΣΠΕ προτίμησε το κεντρικότερο σημείο της
πλατείας Ριζάρη.
Όσον αφορά τη μορφή που θα έχει το μνημείο, ο ίδιος λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα
θα είναι ένας τύμβος, με αρκετό ύψος ώστε
να είναι επιβλητικός και ευδιάκριτος. Εξάλλου έγκριση έχει λάβει, σύμφωνα με τον
εκπρόσωπο του ΠΑΣΠΕ, και το αίτημα
της δημιουργίας ενός οστεοφυλακίου για
την ασσυριακή κοινότητα στην Ελλάδα, το
οποίο στήριξε και το Συμβούλιο.
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Χρήσιμες πληροφορίες για τα κληρονομικά θέματα
σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο
Ένα από τα θέματα, που κατά καιρούς απασχολεί τους κατοίκους του εξωτερικού είναι
η κληρονομική διαδοχή, η κληρονομιά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάθε περιουσιακό
στοιχείο μεταβιβάζεται στους κληρονόμους μετά τον θάνατο τού ιδιοκτήτη του. Eιδικά σε
μεγάλες περιουσίες καθώς και σε περιουσίες που μοιράζονται σε περισσότερες χώρες ή
αποτελούνται από μετοχές και εταιρικά μερίδια ο κληρονόμος πρέπει να συλλέξει το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τίτλους κτήσης (συμβόλαια δηλαδή με τα
οποία ο κληρονομούμενος έχει αποκτήσει τα ακίνητα), τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές, κλπ Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται καθώς ο κληρονόμος πρέπει να αναζητήσει άμεσα
και όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις-χρέη του κληρονομούμενου, (δηλαδή φορολογικές
υποχρεώσεις, οφειλές από συμβάσεις με τρίτους κλπ.) Και αυτό γιατί δεν κληρονομεί μόνο
την περιουσία του κληρονόμου αλλά και τα χρέη αυτού. Πρέπει λοιπόν να δει αν τον συμφέρει να κάνει αποδοχή κληρονομιάς ή να κάνει αποποίηση.

είτε να γίνει μία υπεύθυνη δήλωση (στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό) δύο μαρτύρων, που
θα αναφέρουν ποιοί είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει να εγγραφούν τώρα ο γάμος του θανόντος και η γέννηση των παιδιών του στο εξωτερικό.
3)
Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αποβιώσαντος είτε
α) ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη αυτού, είτε β) εάν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό ότι δεν
δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη και αντίγραφο της διαθήκης που έχει δημοσιευθεί.
4)
Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από την ΔΟΥ του αποβιώσαντος ότι ο αποβιώσας είχε δηλώσει τα ακίνητα που άφησε ως κληρονομιά στις δηλώσεις Ε9 των τελευταίων 5 ετών και
ότι δεν οφείλει φόρο γι 'αυτά Σημείωση: αν ο κληρονόμος δεν έχει ΑΦΜ θα χρειαστεί να
εκδοθεί ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού.
5)
Για τις περιοχές με κτηματολόγιο: α) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου
αν η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση και έχει ολοκληρωθεί η Α' Ανάρτηση ή β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν η περιοχή είναι κτηματογραφημένη.
Σύμφωνα με τα άρθρα 1710 επόμενα του Αστικού Κώδικα της Ελλάδος, κατά το θάνατο 6)
Συμβόλαια των ακινήτων που άφησε ο αποβιώσας (τίτλοι κτήσης) και πιστοποιητιτου προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) περιέρχεται από το νόμο ή από κά μεταγραφής. / Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον κληρονομείται οικόπεδο ή
διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από το αγροτεμάχιο
νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά 7)		
Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ ειή μερικά. Στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (διαδοχή χωρίς
σοδήματος των κληρονόμων. Η δήλωση της κληρονομιάς υποβάλλεδιαθήκη) οι κληρονόμοι ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1813ται από τους κληρονόμους στον προϊστάμενο της Εφορίας (Δ.Ο.Υ.) της
1824 του Αστικού Κώδικα και καλούνται κατά τάξεις. Στην πρώτη
κατοικίας του κληρονομούμενου. Αν ο κληρονομούμενος ήταν κάτάξη καλούνται οι κατιόντες του θανούντος, δηλαδή τα παιδιά του. Σε
τοικος αλλοδαπής, τότε ο αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωπερίπτωση που δεν ζει κάποιο από τα τέκνα του τότε το ποσοστό του
σης κληρονομιάς είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωθα δοθεί δικό του παιδί (εγγόνι του θανόντος). Σε αυτή την τάξη τα παιτερικού. Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος ήταν μόνιμος
διά-κατιόντες κληρονομούν τα 3/4 κατ’ισομοιρία και ο/η Σύζυγος που
κάτοικος εξωτερικού αλλά πέθανε στην Ελλάδα, τότε η δήλωση
επιζεί κληρονομεί το ¼. . Εφόσον δεν υπάρχουν κληρονόμοι πρώτης
της κληρονομιάς υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ του
τάξης (δηλ. παιδιά και εγγόνια του θανόντος), τότε καλούνται οι κλητόπου του θανάτου. Αφού υποβληθεί η δήλωση στην εφορία, ακορονόμοι της δεύτερης τάξης. Στη δεύτερη τάξη εντάσσονται οι γονείς
λουθεί η υπογραφή του συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας και
του θανόντος, οι αδελφοί, καθώς και τέκνα και εγγονοί αδελφών, στην
η μεταγραφή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή
περίπτωση, που αυτοί απεβίωσαν νωρίτερα από τον κληρονομούμενο.
του στο αρμόδιο Κτηματολόγιο. Με συμβολαιογραφικό έγγραφο
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έκτη τάξη
σουν να μεταβιβάσουν χρήματα καταθέσεων, μετοχές,κλπ. Αυτό σημαίνει ότι είναι έγκυρες
πράξεις-συμβάσεις,
γίνονται
μεταξύ του αναφερόμενου, ως κληρονόμου, στο
Μαυρομματαίων 39 -όλες
Αθήναοι
10434
• Τηλ.: +30 2130226779που
– Κινητό:
+30 6972051063

Την Ελληνική Ιθαγένεια
Η δικηγόρος
Βασιλικήskype:
Ανυφαντή
είναι
η
φωνή
σας στην Ελλάδα
και-καλόπιστωνβασική
της τρίτων, όσων δηλαδή δε γνωρίζουν ότι είναι
vasiliki.anyfanti
• E-mail:
anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
Όταν
υπάρχει
διαθήκη,
οι
κληρονόμοι
ορίζονται
στη
διαθήκη.
Προσοχή
θέλει
όταν
εν
λόγω
πιστοποιητικό
και
των

Real Estate (αγοραπωλησίες – μισθώσεις
ακινήτων)
επιδίωξη
είναι οι
πελάτες
της να ενημερώνονται
για κάθε
ενέργεια
που γίνεται
για
συνταχθεί η διαθήκη να μην προσβληθεί η νόμιμη μοίρα
όσων έχουν
αυτό
το δικαίωμα
( τυχόν ανακριβές
ή έχει
γίνει αίτηση
για αφαίρεσή
του κλπ.

Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές
παροχές
λογαριασμό
τους, από εκείνη και τους συνεργάτες
της,πολλοί
ακριβώς
την ίδια στιγμή,
να
κατιόντες – γονείς και ο σύζυγος που επιζεί)
Αν υπάρχουν
κληρονόμοι,
μπορείσαν
με αίτηση
ενός, να παρασχεθεί κοινό κληρονοπαρόντες!
Εκπροσωπεί
τα συμφέροντά
τόσο ενώπιον
των ελληνικών
 στους
Στρατολογικές
υποθέσεις
Μέσα
4 πρώτους μήνες
(ή σε ένα (1) έτος σε είναι
περίπτωση
που
ο κληρονόμος
μητήριο,σας,
στο οποίο
θα αναγράφονται
τα ονόματα και οι μερίδες όλων των (συγ)κληρονόμων.
Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.
 κάτοικος
Υποθεσεις
διεκδικήσεων
ακινήτων
• Κτηματολόγιο
ήταν
εξωτερικού
ή σε περίπτωση
που η επαγωγή
της κληρονομιάς έγινε όσο ο
κληρονόμος
κατοικούσε
στην αλλοδαπή)
ο κληρονόμος
θα πρέπειδιαζυγίων
να αποφασίσει
ταΕλλάδα
εξής: Σε περίπτωση αποποίησης κληρονομιάς

Αγωγές
διαζυγίου
• Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
στην
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
Εάν
σε αποδοχή
ή αποποίηση της κληρονομιάς . Να σημειωθεί σε αυτό Αποποίηση της κληρονομιάς είναι η δήλωση βούλησης του προσωρινού κληρονόμου
 θα προβεί
Ποινικές
υποθέσεις
Ελλάδα…..
το σημείο ότι ο/ οι κληρονόμοι μπορούν να κάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στον οποίο έχει επαχθεί η κληρονομιά ότι δεν δέχεται την κληρονομιά και δεν επιθυμεί
με τη βοήθεια τρίτου προσώπου (δικηγόρου ή μη) αφού
χορηγήσουν 39
σε-αυτόν
ειδικό • να
καταστεί
οριστικός κληρονόμος. Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται με δήλωση στη
Μαυρομματαίων
Αθήνα 10434
Τηλ.:
+30 2130226779 – Κινητό: +30 6972051063
Στόχος της είναι η άμεση επίλυση των υποθέσεων
που της ανατίθενται,
με Γραμματεία
το
καλύτερο
πληρεξούσιο
του
κατά τόπον www.abroadlaw.com
αρμοδίου Ειρηνοδικείου (στην περιφέρεια του οποίου είχε την
skype: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
δυνατό αποτέλεσμα!
κατοικία ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος. Σε περίπτωση κατοίκου εξωτερικού αρμόΣε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς
διο είναι το Ειρηνοδικείο Αθηνών Η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς είναι
Ο
κληρονόμος
την κληρονομιά ενεργειών,
μέσα σε προθεσμία
6 μηνώνκαθυστέρηση
από τον χρόνο τέσσερις (4) μήνες από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου
Έναρξη αποδέχεται
όλων των απαραίτητων
χωρίς καμία
του
ή από
τον χρόνο
της δημοσίευσης
της διαθήκης.
Στην περίπτωση που ο της κληρονομιάς. Η τελευταία βραχεία προθεσμία παρατείνεται και γίνεται ένα (1) έτος
 θανάτου
Εκτίμηση
χρόνου
και κόστους
όλων των
υποθέσεων
κληρονομούμενος
ή
οι
κληρονόμοι
του
να
διέμεναν
κατά
τον
χρόνο
του θανάτου
στο εξω- σε περίπτωση που ο κληρονόμος ήταν κάτοικος εξωτερικού ή σε περίπτωση που η
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης,
μέσω reports.
τερικό, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης κληρονομιάς είναι ετήσια. Εάν υπάρχουν επαγωγή της κληρονομιάς έγινε όσο ο κληρονόμος κατοικούσε στην αλλοδαπή. Σε πεδυσκολίες ο έφορος μπορεί να δώσει επιπλέον προθεσμία 3 μηνών (πέραν του 6μήνου ή ρίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, η κληρονομιά επάγεται στους κληρονόμους του
του έτους) μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Αφού παρέλθει αυτό το διάστημα τότε αποποιήσαντα κληρονόμου. Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν ο αποποιήσας θα πρέπει να δώσει
Η δικηγόρος
Ανυφαντή
της προσοχή σε περίπτωση που υπάρχουν κατιόντες (τέκνα), διότι η τυχόν κατάχρεη
ιδιαίτερη
υπάρχει
πρόστιμοΒασιλική
για εκπρόθεσμη
δήλωσηείναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική
κληρονομία
επάγεται σ’ αυτά. Σ’ αυτό το σημείο σκόπιμη είναι η έγκαιρη αποποίηση της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται
για
κληρονομιάς
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν νακαι για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου εκ μέρους των γονέων του κατόπιν
1)
Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση θανόντος- κατοίκου εξωτερικού- ο θά- χορηγήσεως σχετικής άδειας από το αρμόδιο Δικαστήριο.
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Πρέπει να τονίσουμε ότι εάν ο κληρονόμος δεν δηλώσει την αποποίηση της
νατος πρέπει να δηλωθεί στο αρμόδιο προξενείο)
όσο και
ενώπιον των
ελληνικών
Διοικητικών
Αρχών.
2)Δικαστηρίων
Πιστοποιητικό
πλησιεστέρων
συγγενών
από τον
Δήμο στον οποίο
ήταν εγγε- κληρονομιάς εντός των οριζομένων υπό του νόμου προθεσμιών, τότε θεωρείται ότι έχει
γραμμένος ο θανών. Είναι πολύ σημαντικό οι κληρονόμοι (παιδιά, σύζυγος κλπ) να φαίνο- αποδεχθεί την κληρονομιά και απλώς δεν έχει τηρήσει τους τύπους. Δηλαδή, η κυριότητα του ανήκει αλλά δεν μπορεί να ενεργήνται
ως συγγενείς του θανόντος.
Γιακαι
την έκδοσή
του εμάς
πρέπει να
είτε μιλήσουμε
στην οικογενειακή
Επικοινωνήστε
μαζί μας,
αφήστε
γιαμερίδα
εσάς στην
του
θανόντος στον Δήμο στην Ελλάδα να έχουν εγγραφεί οι πλησιέστεροι συγγενείς, δηλ. σει ως νόμιμος κύριος της περιουσίας επειδή συνεχίζεται στη σελίδα 15
Ελλάδα…..
να ήταν γραμμένος ο γάμος του που έκανε στο εξωτερικό και η γέννηση των παιδιών του, δεν έχει τίτλους κυριότητας στα χέρια του.

Μαυρομματαίων 39 - Αθήνα 10434 • Τηλ.: +30 2130226779 – Κινητό: +30 6972051063
skype: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
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Έρευνα του πανεπιστημίου York
στην Kυπριακή Kαναδική διασπορά
My name is Theodore Xenophontos. I am
an affiliated researcher with the Hellenic
Heritage Foundation
Greek Canadian
Archives and PhD candidate at York
University in the Cinema and Media Studies
program. I am currently working on my
dissertation project that seeks to create a
community-based audiovisual media archive
devoted to the Cypriot Canadian diaspora.
Accordingly, I am seeking participants who
are willing to take part in either video or
audio interviews (video is preferred but not
required) and who are willing to commit to
two interview sessions (although one may

suffice due to time constraints).
The interviews will be as long as the
interviewee wants, but will likely last one-totwo hours. Interviews will take place over
Zoom. Oral history projects such as these
are integral to preserving the history of
underrepresented communities such as the
Cypriot Canadian diaspora and can serve
as a repository for future scholars, as well
as for future generations of our community.
For more information please contact me at
theox@yorku.ca

Research by York University in
the Cypriot-Canadian Diaspora Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
Ονομάζομαι Θοδωρής Ξενοφώντος. Είμαι
συνεργαζόμενος ερευνητής με το Ελληνικό
Ίδρυμα Κληρονομιάς στα Ελληνικά Καναδικά Αρχεία και υποψήφιος διδάκτορας στο
Πανεπιστήμιο του York στο πρόγραμμα
Σπουδών Κινηματογράφου και ΜΜΕ.
Αυτή τη στιγμή δουλεύω στο έργο της διατριβής μου που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αρχείο οπτικοακουστικών μέσων
με βάση την κοινότητα, αφιερωμένο στην
κυπριακή καναδική διασπορά. Συνεπώς,
αναζητώ συμμετέχοντες που είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος είτε σε συνεντεύξεις
βίντεο είτε σε ηχητικές συνεντεύξεις (το
βίντεο προτιμάται αλλά δεν απαιτείται) και

ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
που είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν
καισε
ναδύο
διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:
συνεδρίες συνέντευξης (αν και μία μπορεί
να αρκεί λόγω χρονικών περιορισμών).
Οι Ελληνική Ιθαγένεια

Την
συνεντεύξεις θα διαρκέσουν όσο θέλειReal
ο Estate (αγοραπωλησίες – μισθώσεις ακινήτων)
ερωτώμενος, αλλά πιθανότατα θα
διαρκέ
Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές
σουν μία έως δύο ώρες. Οι συνεντεύξεις
θα

Στρατολογικές υποθέσεις
πραγματοποιηθούν μέσω Zoom. Προγράμ
Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
ματα προφορικής ιστορίας όπως αυτά είναι

Αγωγές διαζυγίου • Αναγνωρίσεις αλλοδαπών διαζυγίων στην Ελλάδα
αναπόσπαστα για τη διατήρηση της ιστο
Ποινικές υποθέσεις
ρίας υποεκπροσωπούμενων κοινοτήτων

όπως η κυπριακή καναδική διασπορά και
Στόχοςγια
της είναι η άμεση επίλυση των υποθέσεων που της ανατίθενται, με το καλύτερο
μπορούν να χρησιμεύσουν ως αρχείο
δυνατό
αποτέλεσμα!
τους μελλοντικούς μελετητές, καθώς και για
τις μελλοντικές γενιές της κοινότητάς μας.
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο theox@yorku.ca Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

συνέχεια από τη σελίδα 14

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
Ελλάδα…..
Η δικηγόρος
Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
Μαυρομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063
ομογενών,
με
δίκτυο
συνεργατών
σε
όλη
την
Ελλάδα,
αναλαμβάνει
να
σας
συμβουλεύσει
skype: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:








Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
Την Ελληνική Ιθαγένεια
ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
Real
Estate (αγοραπωλησίες
μισθώσεις
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να διευθετήσει
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Ελλάδαακινήτων)
που αφορούν:

Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές

υποθέσεις
Στρατολογικές
Την Ελληνική
Ιθαγένεια
διεκδικήσεων
ακινήτων
• Κτηματολόγιο
Υποθεσεις
Real Estate
(αγοραπωλησίες
– μισθώσεις
ακινήτων)
διαζυγίου •υποθέσεις
Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
διαζυγίων
Αγωγές
Κληρονομικές
• Διαθήκες
• Γονικές
παροχές στην Ελλάδα
υποθέσειςυποθέσεις
 Ποινικές
Στρατολογικές

Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
Στόχος
είναι ηδιαζυγίου
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
που διαζυγίων
της ανατίθενται,
με το καλύτερο
 τηςΑγωγές
• Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
στην Ελλάδα
 αποτέλεσμα!
Ποινικές υποθέσεις
δυνατό
Στόχοςόλων
της είναι
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
τηςκαθυστέρηση
ανατίθενται, με το καλύτερο
 Έναρξη
των ηαπαραίτητων
ενεργειών,
χωρίς που
καμία
δυνατό αποτέλεσμα!
 Εκτίμηση
χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
είναιεπιδίωξη
παρόντες!
Εκπροσωπεί
τα συμφέροντά
σας, τόσο
ενώπιον
τωνπου
ελληνικών
είναι
οι πελάτες της
να ενημερώνονται
για κάθε
ενέργεια
γίνεται για
Δικαστηρίων
όσο
και
ενώπιον
των
ελληνικών
Διοικητικών
Αρχών.
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση
υπηρεσίες δικηγόρων, με τους οποίους θα πρέπει να έρθετε σε επαφή σε περίπτωση που
αντιμετωπίζετε κάποιο νομικό ζήτημα

Επικοινωνήστε
μαζίκαι
μας,
και αφήστε
εμάς Διοικητικών
να μιλήσουμε
για εσάς στην
Δικαστηρίων όσο
ενώπιον
των ελληνικών
Αρχών.
Ελλάδα…..
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην

Μαυρομματαίων
Ελλάδα….. 39 - Αθήνα 10434 • Τηλ.: +30 2130226779 – Κινητό: +30 6972051063
skype: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
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Diana’s Seafood
Delight

Φρέσκο ψάρι καθημερινά
Χρόνια κοντά σας με τα καλύτερα προϊόντα
Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Toronto • Montreal • Vancouver

Γευστική
απόλαυση!

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Shrimp Saganaki
Chickpea Soup From Sifnos
(Ρεβιθάδα Σιφνέικη)
•

•

(serves 6)
2 cups of dry chick peas 1/2 cup of
olive oil 2 cups diced onions 3-4
cloves of garlic, minced 1 carrot,
finely diced 1 stalk of celery, finely
diced
3 bay leaves

•
•
•

1 tsp. paprika
3 strips of lemon peel
1/4 cup chopped fresh parsley 8 cups
of chicken or vegetable stock salt
and pepper to taste wedge of lemon
and dried Greek oregano for garnish

1.
The
night
before, place your dried
chickpeas in a bowl with
1 teaspo baking soda and
enough water to cover
the chickpeas by about 2
Πήτερ
inches. The next morning,
Μινάκης
strain and rinse your
chickpeas and reserve.
2.
Into a large pot, add your olive oil
over medium heat and throw in your onions,
celery, carrots, bay leaves and paprika
and parsley and simmer on medium low
for about 15 minutes for the vegetables to
soften.
3.
Now add your chickpeas, parsley, stock and slices of lemon bring to a boil
and simmer medium-low heat with the lid slightly ajar for about 2 hours or until thick the
chickpeas are fork-tender.. By this time you should have a thick, chunky chick pea soup
with some liquid still evident.
4.
Adjust seasoning with salt and pepper, serve in bowls. Add some dried Greek
oregano and serve with a wedge of lemon.

Ρεβυθάδα Σιφνέικη
•
•
•
•
•
•
•

(για 6 άτομα)
2 φλιτζάνια ρεβίθια ξερά
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 φλιτζάνια κρεμμύδια κομμένα σε
κύβους
3-4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 καρότο, ψιλοκομμένο
1 κοτσάνι σέλινο, ψιλοκομμένο
3 φύλλα δάφνης

•
•
•
•
•
•

1 κουτ. πάπρικα
3 φέτες φλούδα λεμονιού
1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο
μαϊντανό
8 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου ή
λαχανικών
αλάτι και πιπέρι για γεύση
αποξηραμένη ελληνική ρίγανη για
γαρνίρισμα

1.
Το προηγούμενο βράδυ, τοποθετούμε τα αποξηραμένα ρεβίθια σας σε ένα μπολ
με 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και αρκετό νερό ώστε να καλύψει τα ρεβίθια
κατά περίπου 2 εκατοστά. Το επόμενο πρωί, σουρώνουμε και ξεπλένουμε τα ρεβίθια.
2.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε μέσα τα κρεμμύδια, το σέλινο, τα καρότα, τα φύλλα δάφνης, την πάπρικα και τον
μαϊντανό και σιγοβράζουμε για περίπου 15 λεπτά για να μαλακώσουν τα λαχανικά.
3.
Τώρα προσθέτουμε τα ρεβίθια, το μαϊντανό, το ζωμό και τις φέτες λεμονιού να
βράσουν και σιγοβράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά με το καπάκι ελαφρώς ανοιχτό
για περίπου 2 ώρες ή μέχρι τα ρεβίθια να μαλακώσουν σε μια πηχτή σούπα με λίγο υγρό
ακόμα εμφανές.
4.
Προσαρμόζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι και σερβίρουμε σε μπολ. Προσθέτουμε λίγη ξερή ελληνική ρίγανη και σερβίρουμε με μια φέτα λεμόνι.

Everything Green Mediterranean Cookbook
Excited to announce the release of my latest cookbook, Everything
Green Mediterranean Cookbook, You can order your copy from
Amazon.
This book contains 200 recipes with an a focus on a Green
Mediterranean Diet: dedicated to those looking to lose some
weight while offering easy, nutritious and calorie-wise dishes.
All the recipes are plant-based, fish/seafood or contain poultry.
There’s no red meat contained in this book.
I worked hard to create quick, delicious meals for the active
person juggling career, family, and exercise routine.

•
•
•
•
•

(serves 4)
16 large whole shrimp, deveined
1/3 cup extra virgin olive oil
4 scallions, thinly sliced
3 cloves of garlic, minced
3 cups of grated ripe tomato (or
homemade tomato sauce)

•
•
•
•
•
•

1/2 tsp. sea salt
1/2 tsp. ground black pepper
1 shot of Ouzo (about 1/4 cup)
3/4 to 1 cup crumbled Feta
2 Tbsp. of thinly sliced scallion
greens or finely chopped parsley
sprinkle of chili flakes

1.
Place a large skillet on your
stovetop over medium heat. Add the olive oil,
scallions, garlic and a pinch of salt. Sweat
for about 5-6 minutes or until softened.
2.
Add the tomato puree, Ouzo, salt
and pepper and bring up to a simmer and
cook for 10-15 minutes or until most of the
water has cooked off and you have a nice
think sauce.
3.
Place the shrimp onto the sauce,
place the lid on and cook for 2-3 minutes or
until shrimp have turned pink (if you have an
oven safe skillet you can place in the oven
and broil).
4.
Top with crumbled feta, turn the
heat off. Wait a couple of minutes then
transfer to a platter. Add more Feta (if
needed), scallions and chili flakes. Serve as
an appetizer with a loaf of crusty bread for
that sauce.

Γαρίδες Σαγανάκι
•
•
•
•
•

(για 4 άτομα)
16 μεγάλες ολόκληρες γαρίδες
(αφαιρούμε το αντεράκι)
1/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
4 κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές
φέτες
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
3 φλιτζάνια ώριμη ντομάτα τριμμένη
(ή σπιτική σάλτσα ντομάτας)

•
•
•
•
•
•

1/2 κουτ. αλάτι
1/2 κουτ. αλεσμένο μαύρο πιπέρι
1 σφηνάκι ούζο (περίπου 1/4
φλιτζάνι)
3/4 με 1 φλιτζάνι θρυμματισμένη
φέτα
2 κ.σ. από χόρτα κρεμμυδιού σε λεπτές φέτες ή μαϊντανό ψιλοκομμένο
πασπαλίζουμε με νιφάδες τσίλι

1.
Τοποθετούμε ένα μεγάλο τηγάνι στο μάτι της κουζίνας σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και μια πρέζα αλάτι και μαραίνουμε για
περίπου 5-6 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.
2.
Προσθέτουμε τον πουρέ ντομάτας, το ούζο, αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε να
σιγοβράσει και μαγειρεύουμε για 10-15 λεπτά ή μέχρι να πιει το μεγαλύτερο μέρος του
νερού και να έχουμε μια ωραία σάλτσα.
3.
Τοποθετούμε τις γαρίδες στη σάλτσα, τοποθετούμε το καπάκι και μαγειρεύουμε
για 2-3 λεπτά ή μέχρι να γίνουν ροζ οι γαρίδες.
4.
Περιχύνουμε με θρυμματισμένη φέτα, σβήνουμε τη φωτιά. Περιμένουμε μερικά
λεπτά και μετά μεταφέρουμε σε μια πιατέλα. Προσθέτουμε περισσότερη φέτα (αν χρειάζεται), κρεμμύδια και νιφάδες τσίλι. Σερβίρουμε ως ορεκτικό με μια κρούστα ψωμιού.
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Τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία μιλούν για τις διαδηλώσεις των οδηγών φορτηγών στον Καναδά ενάντια στους
νόμους της Καναδικής κυβέρνησης για την
καταπολέμηση της πανδημίας. Αυτοί είναι
οι οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα και κινούνται στα σύνορα μεταξύ
ΗΠΑ και Καναδά διαμαρτυρόμενοι ενάντια
στους εμβολιασμούς με το δεύτερο εμβόλιο
σαν μέσο προστασίας ενάντια στον κορονοϊό που με νόμο έγινε υποχρεωτικός για
όλους τους πολίτες. Ο πυρήνας αυτών των
κινητοποιήσεων άρχισε από την επαρχία
της Βρετανικής Κολομβίας στον Δυτικό Καναδά όπου σχημάτισαν μία φάλαγγα από
τα φορτηγά τους σε μία πορεία με σκοπό να
περάσει από μεγάλες πόλεις του Καναδά
και να φτάσει στην πρωτεύουσα της χώρας
Οτάβα.
Ποια είναι η νέα εντολή εμβολίου για
τους φορτηγατζήδες;
Η εντολή, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη
φορά το Νοέμβριο και τέθηκε σε ισχύ στις
15 Ιανουαρίου, απαιτεί από τους Καναδούς
οδηγούς φορτηγών να εμβολιαστούν με τα
δύο εμβόλια Covid για να αποφευχθεί η καραντίνα για 14 ημέρες κατά την επιστροφή
τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η κατηγορία των εργαζομένων είχαν προηγουμένως εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις εμβολιασμού στα σύνορα επειδή ήταν πάροχοι
βασικών υπηρεσιών. Οι ΗΠΑ εφάρμοσαν
επίσης παρόμοια εντολή με τον Καναδά, η
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου.
Οι διαμαρτυρόμενοι οδηγοί φορτηγών
απαιτούν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει την εντολή για το εμβόλιο. «Η παρούσα κυβέρνησή εφαρμόζει
κανόνες και εντολές που καταστρέφουν τα
θεμέλια των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών», αναφέρουν στην καμπάνια τους για
τον έρανο GoFundMe που δημιουργήθηκε
για τους διαδηλωτές. Το Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο υποστήριξε επίσης ότι η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει παράξει στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν ότι
οι οδηγοί φορτηγών αποτελούν σημαντική
πηγή λοιμώξεων COVID-19 στον Καναδά.
Όλα αυτά για την αντίθεση τους στα εμβόλια
γίνονται από μία μικρή μειοψηφία οδηγών
που δεν είναι εμβολιασμένοι.
Αρχικά είχαν δυσκολία στα σύνορα με την
είσοδο τους στον Καναδά. Ωστόσο με την
σωστή διαχείριση της απεργίας-διαμαρτυρίας θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ώστε να μην
αναγκάζονται να διακόψουν το ταξίδι τους
στα σύνορα και να περιμένουν για 14 ημέρες στην καραντίνα όπως ήταν ο νόμος τότε
για κάθε ανεμβολίαστο άτομο που έμπαινε
στη χώρα. Προτάσεις υπήρχαν και μπήκαν
στο τραπέζι αλλά ήταν πλέον αργά.
Ενώ οι διαδηλώσεις και η πορεία της φάλαγγας των φορτηγών ξεκίνησαν από τον
Δυτικό Καναδά, πολύ γρήγορα έφτασαν
σε πολλές και μεγάλες πόλεις του Καναδά.
Μέσα στις μεγάλες πόλεις τους περίμεναν
και άλλοι διαδηλωτές και σχημάτιζαν μια μεγάλη διαδήλωση σε έκταση για τα Καναδικά
δεδομένα. Μεγάλη διαδήλωση έγινε στην
πρωτεύουσα στην Οτάβα μπροστά στο κοινοβούλιο. Έπειτα από απειλές ενάντια στην
ζωή του πρωθυπουργού του Καναδά Τρουντό (όπως ανακοινώθηκε), αναγκάστηκε η
αστυνομία να μεταφέρει τον πρωθυπουργό
με την οικογένεια του σε ασφαλή περιοχή.
Όσο όμως μεγαλώνουν σε όγκο αυτές οι
διαδηλώσεις ενάντια στην κυβέρνηση, τα
αιτήματα που προβάλλονται σαν συνθήματα από ένα πολυποίκιλο όχλο δεν έχουν να

Διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα
για την πανδημία του Covid
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
κάνουν σε τίποτα με τις αρχικές διακηρύξεις
της διαμαρτυρίας, αλλά και έχουν τόσο λιγότερο να κάνουν ακόμα και με τους νόμους
που φαίνεται αρχικά να αντέδρασαν και διαμαρτύρονται. Οι ίδιοι οι οργανωτές των διαδηλώσεων προφανώς δεν ήθελαν αυτό να
γίνει και να αποπροσανατολιστεί η διαμαρτυρία τους και πολλοί από αυτούς διαχωρίσαν τη θέση τους από άλλους παράγοντες
που δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα
των διαδηλωτών οδηγών φορτηγών και που
έχουν προσκολληθεί και προσχωρήσει στις
διαδηλώσεις.

Όπως ήταν αναμενόμενο από την αρχή,
οι διαδηλώσεις αυτές έχουν γίνει μαγνήτης για κάθε λογής ευκαιριακές εξτρεμιστικές ομάδες. Ένα συνονθύλευμα από κάθε
καρυδιάς καρύδι έχει αναμειχθεί με τους
διαδηλωτές οδηγούς που προβάλουν την
θεωρία: Περί της συνομωσίας στα εμβόλια,
δυτικούς αυτονομιστές, θρησκευτικές οργανώσεις, ακροδεξιούς και τα χειρότερα, από
προβοκάτορες αμφιβόλου προέλευσης.
Από προβοκάτορες που είναι οπλισμένοι
και μεταφέρουν καπνογόνα μέχρι και φασιστικά στοιχεία που ανεμίζουν την σβάστικα
και χαιρετούν με φασιστικούς χαιρετισμούς.
Επίσης, άλλοι που προτείνουν να διαχωριστεί η χώρα μεταξύ Αγγλόφωνων και Γαλλόφωνων αλλά και το χειρότερο, στοιχεία
ακροδεξιά που έχουν την υποστήριξη και
των πολιτικών του συντηρητικού κόμματος,
ακροδεξιούς μέχρι και τον πρώην πρόεδρο
των ΗΠΑ Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια σε εκδήλωση των Αμερικανών ακροδεξιών ότι: «υποστηρίζουμε τα
αδέλφια μας στον Καναδά και θα τους βοηθήσουμε σε ότι χρειαστούν.
Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει η παρουσία πολλών αντιδραστικών στοιχείων, ναζιστικών οργανώσεων και άλλων ακροδεξιών
και οι διοργανωτές της διαδήλωσης προσπαθούν να πάρουν σαφές αποστάσεις.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι κινητοποιήσεις αξιοποιούνται και για άλλες διεργασίες. Μετά τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο
Τραμπ, τη στήριξη του στις κινητοποιήσεις
έκφρασε και ο δισεκατομμυριούχος της βιομηχανίας «Tesla», και της διαστημικής εταιρείας «SpaceX» Ιλον Μασκ που στρέφονται
κατά της Καναδικής κυβέρνησης. Επίσης
ανακοινώθηκε ότι από εράνους μεταξύ των
διαδηλωτών συγκεντρώθηκε το ποσό του
ενός εκατομμυρίων δολαρίων!!!
Οι ίδιοι οι οδηγοί φορτηγών λένε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν την διαδήλωση τους
και να απομονώσουν αυτά τα επικίνδυνα
στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με την
δική τους απεργία. Αλλά όλοι κρίνονται από
την παρέα που έχουν και η μειοψηφία των
Καναδών φορτηγατζήδων που αρνούνται
τα εμβόλια και αντιτίθενται στις εντολές,
δεν πρέπει να εκπλήσσονται αν βρουν τον

proutis0107@rogers.com
σκοπό τους επισκιασμένο από τους εξτρεμιστές. Ξαπλώνεις με τα σκυλιά, όπως λένε,
και σηκώνεσαι με τσιμπούρια. (Καναδική
παροιμία)

Αυτές οι εξτρεμιστικές ομάδες μαζί με μία
μειοψηφία οδηγών των φορτηγών, κυκλοφόρησαν μία προκήρυξη που την ονομάζουν "Μνημόνιο Κατανόησης". Αυτό το επικίνδυνο και παρανοϊκό κείμενο απευθύνεται
στο "Λαό του Καναδά" και του προτείνουν
να ενωθεί με τη Γερουσία και τον Γενικό Κυβερνήτη για να αναλάβει τις εξουσίες της
κυβέρνησης και να εγκαταλείψει τις εντολές
εμβολίων. Προφανώς οι βαθιοί στοχαστές!!
πίσω από τα παρασκήνια, πιστεύουν ότι η
απάντηση στα προβλήματά τους είναι ένα
είδος πραξικοπήματος με την κυβερνήτη
αντιπρόσωπο του στέμματος της Αγγλικής
μοναρχίας Μαίρη Σάιμον να ηγείται του κινήματος του πραξικοπήματος ενάντια στην
εκλεγμένη κυβέρνηση του Καναδά.
Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απειλούν με βία εναντίον πολιτικών, ή ακόμα
προτείνουν και μια Καναδική εκδοχή της
εισβολής στη Βουλή μόλις τα φορτηγά φτάσουν στην Οτάβα, όπως αυτή στο κτίριο
του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον με την
εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 από
υποστηριχτές του Τραμπ. Καναδοί αξιωματούχοι έγιναν παραλήπτες απειλών ενάντια
στη ζωή τους όπως και των οικογενειών
τους. Το θέατρο του παράλογου όμως δεν
σταματά εδώ. Φανταστείτε να δείτε αυτό
το παραισθησιογόνο έργο τέχνης σε αφίσα
μέσα στη διαδήλωση με τους φορτηγατζήδες να χωρίζουν τις θάλασσες, σε στυλ Μωυσή, με έναν φλεγόμενο σταυρό. Υπήρχε
και το είχαν με περηφάνεια αναρτήσει.
Κανείς δεν ξέρει πόσα από αυτά πρέπει να
ληφθούν σοβαρά υπόψη. Μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι απλά μία εκτόνωση από
ανθρώπους που πανηγυρίζουν σε ένα κίνημα που δεν είχαν καμία σχέση με την οργάνωση. Βεβαίως, οι συντηρητικοί πολιτικοί
που έσπευσαν να παράσχουν υποστήριξη
στη φάλαγγα καθώς ξεκίνησε, θα πρέπει να
προσεύχονται στον θεό τους ώστε να μην
έχει καμία άσχημη εξέλιξη γιατί θα χάσουν
πρόσωπο αν είχαν. Συντηρητικοί βουλευτές
όπως ο Andrew Scheer, η Candice Bergen
και ο Pierre Poilievre θα πρέπει να δικαιολογήσουν την θέση τους στην όλη αυτή διαμαρτυρία ειδικά στους ψηφοφόρους τους.
Ακόμα κι αν δεν είναι αυτοί οι βουλευτές
σταθερά στη λάθος πλευρά αυτού του θέματος, έχουν να αντιμετωπίσουν μία πραγματικότητα. Όντας η συντριπτική πλειοψηφία
των Καναδών είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ακόμα και με τους ίδιους τους οδηγούς
φορτηγών σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, που είναι έως και του 90 τοις εκατό

εμβολιασμένοι και ενώ τα κρούσματα του
κορονοϊού μειώνονται σταθερά, θα έχουν
να αντιμετωπίσουν μία διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που οι ίδιοι ψευδώς
προσπάθησαν να πείσουν τους διαδηλωτές
ότι υπάρχει. Όπως και να θελήσουν να εκμεταλλευτούν το όλο θέμα για τα δικά τους
πολιτικά οφέλη, θα αποτύχουν εκτός και να
ποντάρουν στην αμνησία των Καναδών ψηφοφόρων αλλά και των ίδιων των οδηγών
που εδώ και πολύ καιρό έχασαν την υπομονή τους με την απείθαρχη μειονότητα μεταξύ τους που αρνείται να κάνει τις ενέσεις
τους και τα μέτρα που θα πρέπει να ισχύουν
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Έτσι, για τους βουλευτές οποιουδήποτε
κόμματος, η ταύτιση με τη διαμαρτυρία της
μειοψηφίας των οδηγών είναι σαφώς λάθος. Μπορεί προσωρινά να τους κάνει καλό
στον όχλο, αλλά ισοδυναμεί με το να βάζεις
το κομματικό πλεονέκτημα πάνω από το
συλλογικό καλό. Για τους Συντηρητικούς, θα
δυσφημίσουν το κόμμα τους στην μεγάλη
πλειοψηφία των ψηφοφόρων μακροπρόθεσμα, (για να μην αναφέρουμε ότι υπονομεύουν τον ηγέτη τους, κάτι που για ορισμένους μπορεί στην πραγματικότητα να είναι
ακριβώς αυτό που θέλουν!!).

Ακόμα και τώρα που γράφονται αυτές
οι γραμμές συνεχίζονται οι διαδηλώσεις
στην πρωτεύουσα την Οτάβα ενάντια της
κυβέρνησης του Τζ. Τριντό, με την επωνυμία «Κομβόι της Ελευθερίας». Ενώ ως
πυρήνας εμφανίζονται οδηγοί φορτηγών
που έφτασαν στην Οτάβα από διάφορες
περιοχές.
Σε ένα τέτοιο κλίμα, ανακοινώθηκε ότι ο
Καναδός πρωθυπουργός, Τζ. Τριντό, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο ίδιος
δήλωσε ότι είναι καλά και θα συνεχίσει να
ασκεί τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως.
Την 13η ημέρα του κινήματος διαμαρτυρίας
κατά των υγειονομικών μέτρων στη χώρα,
ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό
δήλωσε ότι "Οι αποκλεισμοί, οι παράνομες
διαδηλώσεις είναι απαράδεκτοι" και "έχουν
αρνητικό αντίκτυπο για τα καταστήματά
μας, τις μονάδες παραγωγής μας", ενώπιον των βουλευτών, ενώ η πρωτεύουσα Οτάβα και ορισμένοι βασικοί εμπορικοί δρόμοι
έχουν παραλύσει εδώ και μέρες. "Πρέπει να
κάνουμε τα πάντα για να βάλουμε ένα τέλος
σε αυτό".
Η κυβέρνηση έχει δίκιο να εμμένει στην πολιτική της για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
στους διασυνοριακούς οδηγών φορτηγών.
Πράγματι, ακόμη και αν η Οτάβα αντιστρέψει τον νόμο, τίποτα δεν θα άλλαζε: Οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν παρόμοια εντολή
στη δική τους πλευρά των συνόρων, οπότε
οι οδηγοί έχουν κολλήσει με αυτό προς το
παρόν και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ακυρώσουν τη διαμαρτυρία τους. Δεν θα επιτύχει τίποτα, και ήδη ενισχύει τις πιο τοξικές
φωνές μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται στις
εντολές των μέτρων αλλά και των ίδιων των
εμβολίων αλλά και φωνές ακροδεξιών-φασιστικών στοιχείων της κοινωνίας.
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας,
που έχουν πάρει ένα σκασμό λεφτά (50+ εκατομμύρια Ευρώ και 5
ακόμη πριν λίγες μέρες) από το δημόσιο χρήμα, για να βρίσκουν πως
όλα τα κάνει καλά μια ληστρική ακροδεξιά κλίκα βουλευτών της Νέας
Δεξιάς, που εκπροσωπούν αυτούς που τους ψήφισαν, που παρότι έχει
χρεωκοπήσει την χώρα στο παρελθόν, παρότι έχει αντισυνταγματικά
Τάσος
ξεπουλήσει το σύνολο της δημόσιας περιουσίας για να ωφελούνται λίγοι
Θεοδωρίδης κολλητοί τους, και παρότι έχει επιδοθεί σε ένα αντιδημοκρατικό, ανήθικο,
και παράνομο (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο) κυνήγι και περιορισμό
της ελευθερίας των δικαστικών (Τουλουπάκη) και των δημοσιογραφικών θεσμών που
ερευνούν τα σκάνδαλα (Βαξεβάνης, Παπαδάκου), με σκοπό, όπως ισχυρίζεται “καλύτερο
επιτελικό κράτος”, ωστόσο φαίνεται να γονατίζει υπό το βάρος της ίδιας του της μπόχας
και δυσωδίας που θυμίζουν τις χειρότερες εποχές της συντηρητικής παράταξης σε πανικό
και αντιμετωπίζει την Λαϊκή αγανάκτηση που γίνεται οργή για τις αδικίες, την κακοδιοίκηση,
τα σκάνδαλα και τη φτωχοποίηση του 95% του πληθυσμού. Και αυτή είναι η μόνη αλήθεια.
Όλα τα άλλα που βλέπετε, ακούτε και διαβάζετε στα πουλημένα μέσα συσκότισης είναι
απλά ψευδομαρτυρίες...
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για την καταδίωξη των ερευνητών – δημοσιογράφων
Φαντασιώθηκαν οι 10 πολιτικοί που
κατηγορούνται για το σκάνδαλο Νοβάρτις,
το μεγαλύτερο παγκόσμιο σκάνδαλο της
μεταπολίτευσης, ότι τους “κυνηγούν” εντελώς
άδικα για να τους μπουζουριάσουν, διότι είναι
αθώες περιστερές. Τα έχουμε ξαναγράψει. Στις
ΗΠΑ η Νοβάρτις πλήρωσε εξωδικαστικά (για
να συμβιβαστεί) περίπου 350 εκατομμύρια
δολάρια διότι η εταιρεία ΧΡΗΜΑΤΙΖΕ
(λάδωνε) γιατρούς, δημοσιογράφους και
πολιτικούς στην Ελλάδα (η Νοβάρτις
Ελλάς) για να προωθούν – παράνομα- τα
προϊόντα της. Στην Ελλάδα λοιπόν, χάρη
στην τολμηρή δικαστικό Τουλουπάκη (που
την καταδιώκουν τώρα τα λαμόγια) άρχισαν
να ερευνώνται 10 πολιτικοί της εποχής
για το σκάνδαλο Νοβάρτις και βρέθηκε
πως τουλάχιστο δυο απ’ αυτούς τους πολιτικούς είχαν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
στους λογαριασμούς τους την εποχή εκείνη, και τι έκαναν οι δικαστές; ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ αλλά αποφάσισαν να “αρχειοθετήσουν” την
δικογραφία για τους 9 απ’ αυτούς. Μάλιστα. Μπρος στα μάτια μας, ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΑΙ η
δικαιοσύνη στην Ελλάδα, και σαν να μην έφτανε αυτό, βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας,
στη Βουλή και αποκαλεί “εγκληματική οργάνωση” τους δημοσιογράφους που ερεύνησαν
την υπόθεση και ΠΡΟΕΞΟΦΛΕΙ πως είναι ένοχοι (πού είναι το “τεκμήριο της αθωότητας”
έως να βρεθούν ένοχοι;) και παρόλα αυτά, τον χειροκροτούν οι βουλευτές του κόμματος στο
οποίο προεδρεύει. Αυτήν λοιπόν την Μπανανία, η Ευρώπη την παρακολουθεί προσεκτικά,
και ήδη γίνονται διεργασίες, εφόσον στην Ελλάδα ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Αυτά γράφει η Humanite, αυτό αναφέρουν διεθνή σοβαρά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Στο
Ελλαδιστάν, και ιδιαίτερα στα μέσα συσκότισής του, τι γίνεται; Ύπνος βαθύς…
Πρώην υπουργός υγείας την εποχή της Νοβάρτις, πήρε “δώρο” από την… πεθερά
του 200 πεντακοσάευρα (100.000 Ευρώ) και η Εφορία δεν ψάχνει πώς τα βρήκε!
Αυτό να το ακούνε όσοι παραπονιούνται μόνιμα για
τις πεθερές τους. Είδες τι κάνει μια καλή πεθερά;
Κάνει “δώρο” διακόσια πεντακοσάευρα στον
γαμπρό της που έτυχε να ήταν και υπουργός Υγείας
την εποχή που η Νοβάρτις λάδωνε υπουργούς
και πολιτικούς για να τροποποιούν τους νόμους
για να ευνοούνται τα προϊόντα της, και “έτυχε” να
αποφασίσει η δικαιοσύνη να αρχειοθετήσει την
υπόθεση (δηλαδή να μην χαρακτηρίσει υπόλογο τον
επίορκο πολιτικό). Μάλιστα, αποκαλύπτεται πως η
εν λόγω πεθερά είχε διοριστεί από τον γαμπρό της
υπάλληλος γραφείου (!!) στο Νοσοκομείο “Ερρίκος
Ντυνάν” με μισθό 2.851,12 Ευρώ τον μήνα για
δυο χρόνια όταν ήταν 60 χρονών. Όσο δε για το
αν πήγαινε στην δουλειά της η κα υπάλληλος, δεν
υπάρχει αποδεικτικό πως χτυπούσε κάρτα, οπότε
δεν υπάρχει απόδειξη πως πράγματι πήγαινε στην
δουλειά της (!!!). Εν τω μεταξύ, αυτή η πεθερούλα,
“έτυχε” να κάνει “δώρο” στον γαμπρούλη της
100.000 Ευρώ, τα οποία και η δικαιοσύνη δεν
θέλει να ξέρει από πού προήλθαν! Μάλιστα. Τι
κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Μάλλον κανένας
ελέφαντας. Μπλε.
Η δικαιοσύνη εκτός από “τυφλή” είναι και κουτσή…
Κουτσή η δικαιοσύνη εκτός από ‘τυφλή”, λέει στο Ελλαδιστάν. Περπατάει σιγά, σιγά, σαν
να σέρνεται...Έκαναν 15 χρόνια να εκδικάσουν την υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο που
βυθίστηκε το 2007 στη Σαντορίνη δημιουργώντας τεράστια οικολογική καταστροφή. Τώρα
που έγινε η δίκη, οι υπεύθυνοι αθωώθηκαν. Μάλιστα. Διαβάστε την είδηση και ευχηθείτε,
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“να μην σου τύχει, στο Ελλαδιστάν”.
Αθώοι οι κατηγορούμενοι για ρύπανση στην υπόθεση «Sea Diamond»
Απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες στα τέλη
της προηγούμενης εβδομάδας, ο εκτελεστικός
πρόεδρος του ομίλου Louis Group Κωστάκης
Λοΐζου και ο νόμιμος εκπρόσωπος της
διαχειρίστριας εταιρείας που είναι υπεύθυνη για
το κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» το οποίο
βυθίστηκε τον Απρίλιο του 2007 στη Σαντορίνη
προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή.
Σχεδόν 15 χρόνια μετά από το ναυάγιο, οι
υπεύθυνοι της εταιρείας κάθισαν στο εδώλιο
του κατηγορούμενου, μετά από μήνυση του επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας
Λιμενικού Συστήματος Δημοσθένη Μπακόπουλου, ο οποίος κατήγγειλε πως το κουφάρι
του πλοίου συνέχιζε να ρυπαίνει τη θαλάσσια περιοχή από το 2017 και μετά, όταν ο ίδιος
ήταν διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Οι κατηγορίες
που αντιμετώπιζαν οι μάρτυρες ήταν τα αδικήματα της ρύπανσης και υποβάθμισης
θαλασσίου περιβάλλοντος δια παραλείψεως, όμως όπως αναφέρει ρεπορτάζ του
newsbreak, αθωώθηκαν καθώς δεν προέκυψαν σε βάρος τους επιβαρυντικά στοιχεία.
Στη δίκη δεν παρέστησαν ούτε ο μηνυτής λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του, ούτε
το Δημόσιο, μέσω του αρμόδιου γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ούτε ο Δήμος Σαντορίνης που είχαν παρασταθεί ως
πολιτικώς ενάγοντες στη δίκη για τα αίτια και τις συνθήκες του ναυαγίου. Σε δήλωση του
στο newsbreak ο Δημοσθένης Μπακόπουλος ανέφερε ότι «προφανώς τα δάκρυα προς
τους κατοίκους της Σαντορίνης και ότι η Κυβέρνηση δήθεν κόπτεται για την ανέλκυση του
Sea Diamond, αποδείχθηκαν κροκοδείλια, ενώ οι συναφείς δηλώσεις των κ.κ Πλακιωτάκη
– Κατσαφάδου έγιναν «έπεα πτερόεντα».
Επιπλέον, ο κ. Μπακόπουλος καταγγέλλει ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του
πραγματογνωμοσύνη του Εφετείου Πειραιά που έγινε το 2019 η οποία κατέληξε στο
συμπέρασμα πως το κουφάρι του «Sea Diamond» είχε ρυπάνει την θαλάσσια περιοχή.
Αναλυτικά η δήλωση - καταγγελία του Δημοσθένη Μπακόπουλου: «Η υπόθεση συνιστά
πλήγμα για το κύρος της Δικαιοσύνης, διότι λίγα μόνο σκαλοπάτια πάνω από την αίθουσα,
όπου έλαβε χώρα η σημερινή παρωδία δίκης, υπάρχει κατατεθειμένη πραγματογνωμοσύνη
του 2019 διεξαχθείσα από πραγματογνώμονες που όρισε το Εφετείο Πειραιά. Η
πραγματογνωμοσύνη αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Sea Diamond ρυπαίνει, αφού
πρώτα έκανε συγκεκριμένες μετρήσεις, που κατέδειξαν ποιες βλαβερές για τον άνθρωπο
ουσίες εκλύονται από το ναυάγιο αυτό και σε ποιες συγκεκριμένες ποσότητες. Όμως, η
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά δεν έκρινε αναγκαίο να καλέσει τους επιστήμονες αυτούς
να καταθέσουν, διαμορφώνοντας ένα δικανικό γήπεδο που έγερνε προς μια μόνο πλευρά.
Ευτυχώς κατέθεσε ο εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο αμείβεται από τους υπαίτιους
για τις μετρήσεις που κάνει!!!! Ενώ ήταν απόντες οι επιστήμονες που εμπιστεύτηκαν οι
Εφέτες του Πειραιά».
Προκομένη κόρη! Μακάρι να είχαμε όλοι τέτοιο μπαμπά!!!
Η κόρη του κούλη, μια χαρά κορίτσι. Είναι να μην
περηφανεύεται κάθε μπαμπάς για την κόρη του; Εδώ
βέβαια, η κόρη θα πρέπει να περηφανεύεται για τον μπαμπά
της. Βλέπετε η κόρη του κούλη, η Σοφία Μητσοτάκη,
προσελήφθη σε μια εταιρεία. Όχι όποια και όποια
εταιρεία. Την εταιρεία που ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΟΨΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ κρατικών και ιδιωτικών
εταιρειών στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τέτοια κόρη σύμβουλος
επενδύσεων είναι θησαυρός σε μια εταιρεία, ιδιαίτερα αν ο
μπαμπάς της είναι πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου έχει
αρχίσει να ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος της! Θέλετε
αποδείξεις; Δείτε στην φωτό. Έχουμε και λέμε: Η CVC
Capital Partners στο Λονδίνο αποκτά το 10% της ΔΕΗ!!
Η εταιρεία έχει αγοράσει και τον πάλαι ποτέ Μασούτη, την
εταιρεία των φραντσάιζ “Έβερεστ”, κάποιες μετοχές της
δημοφιλούς πλατφόρμας skroutz.gr και πάει λέγοντας.
Βλέπετε την εικόνα της λαμογιάς έτσι; Θα μου πεις, κάθε
νοικοκυριό στην Ελλάδα έχει σαστίσει με την ακρίβεια, στα
είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό, ενώ ο
κατώτατος μισθός μένει καθηλωμένος κάτω από ένα μέσο
μηνιαίο μισθό του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα λαμόγια της
Νέας Δεξιάς υποσχέθηκαν αύξηση στον κατώτατο μισθό
(αύξηση 10 Ευρώ, τον Μάιο...ζήσε μάη μου που λένε), αλλά οι υψηλές τιμές των καυσίμων
και ηλεκτρικού τώρα τον Χειμώνα έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά. Και μαθαίνουμε πως από
όλη αυτή την δυστυχία, και την φτώχεια που θα πλακώσει τα νοικοκυριά από τις διπλές
και τριπλές χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, θα ωφεληθεί η οικογένεια του κούλη! Που
“τυγχάνει” να είναι και πρωθυπουργός! Και μετά λέμε γιατί θα πέσει φωτιά και θα τους
κάψει τους κυβερνώντες, και δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε!!!
Επενδύστε στην Ελλάδα λέγανε. Βζιννν η οικονομία θα “φεύγει” έλεγε ο Σπυράδωνης.
Ποια είναι η αλήθεια;
Στην αρχή ήταν η “κωλυσιεργία” που έλεγε η Νέα Δεξιά των υπεύθυνων για την αξιοποίηση
του οικοπέδου στο Ελληνικό που εμπόδιζε τους επιχειρηματίες και δήθεν έφταιγε
η προηγούμενη κυβέρνηση, ή ο κακός μας ο
καιρός ή η μοίρα μας που είναι στραβή. Μετά
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνέχεια από τη σελίδα 20
έγινε υπουργός υπανάπτυξης ο Σπυράδωνης,
και “βζιιιν” οι επενδύσεις. Δήθεν, ήρθαν οι
μπουλντόζες, σήμερα, γκρεμίζουν οι μπουλντόζες
σήμερα, έρχεται μεγαλοεπιχειρηματίας να
επενδύσει στο Ελληνικό αύριο, έρχονται οι
Σαουδάραβες στο Ελληνικό μεθαύριο, ήταν
μερικά από τα “πυροτεχνήματα” που εκτόξευε
η Νέα Δεξιά δια στόματος του Σπυράδωνη, για
να καλύψει τις πραγματικές της διαθέσεις. Οι
οποίες διαθέσεις ήταν πως έψαχνε τρόπους να
“ρίξει στάχτη στα μάτια” του κόσμου και να δώσει
τα φιλέτα της εκμετάλλευσης σε κολλητούς της,
που την στηρίζουν. Δήθεν θα γινόταν πράσινος
πνεύμονας, δήθεν πάρκα αναψυχής, δήθεν
συνεδριακά, τίποτε απ’ αυτά δεν θα γίνει τελικά.
Αλλάξανε τον νόμο και έδωσαν την περιοχή σε
εργολάβους να τα πουλήσουν σαν οικόπεδα. Δηλαδή η πολυδιαφημισμένη “επένδυση”
ήταν μια συνήθης λαμογιά, απ’ αυτές που κάνουν οι δεξιοί ανέκαθεν, μια εξυπηρέτηση
στους κολλητούς και κουμπάρους, όπως παλιά που έκαναν σαν τα μούτρα τους την
παραλιακή χώρα της Ελλάδας, με παράγκες και εκατομμύρια αυθαίρετα “μπροστά στο
κύμα”. Μάλιστα. Αυτά από “επενδύσεις”. Εσείς, κατά τα άλλα καλά; Μας πήραν χαμπάρι
λοιπόν σε όλον τον κόσμο τόσο λαμόγια που είμαστε στην Ελλάδα και μας ξεφώνισαν.
Το Δημοσιονομικό Ταμείο, απεφάνθη πως το ποσοστό επενδύσεων στην Ελλάδα είναι
το χαμηλότερο παγκοσμίως. Και αυτό το λέει ο διεθνής “χωροφύλακας – τραπεζίτης”
που ελέγχει τα πάντα σαν το γεράκι...Και άντε τώρα να σταυρώσουμε επενδυτές στο
Ελλαδιστάν...

έχει να δώσει μόνο στα golden boys. Κατά την επίσκεψη του Υπουργού στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή την εκδήλωση της ΔΕΔΑ για την έναρξη εργασιών του
φυσικού αερίου, πολίτες τον περίμεναν προκειμένου να εκδηλώσουν την απελπισία τους
για την καλπάζουσα αύξηση που σαρώνει νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Όπως ακούγεται και
στο βίντεο, οι πολίτες φώναζαν στον Υπουργό Ανάπτυξης ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο
ρεύμα στην Ευρώπη κι ότι ο ίδιος πήγε «με πληρωμένες βενζίνες από τον ελληνικό λαό».
«Σούπερ μάρκετ έχει δει ποτέ;», «Τα βγάζεις πέρα με τον μισθό του υπουργού;» φώναζαν
οι συγκεντρωμένοι. Πηγή: www.rosa.gr

Το “τερμάτισε” η Υπουργός Παιδείας. Θα διδάσκεται η “αρχαιοελληνική Αγωγή” του
Σπυράδωνη στα σχολεία!
Νομίζαμε πως είναι αστείο. Την προηγούμενη
εβδομάδα, η Υπουργός πήγε να βάλει στα σχολεία
ένα τερατούργημα, ένα ‘course’ γεμάτο ανακρίβειες
και αντεπιστημονικά συμπεράσματα. Το πήρε πίσω,
μόλις η κατακραυγή από τα κοινωνικά δίκτυα έφτασε
ώς τα ουράνια!!! Αμέσως μετά, λέει, πρότεινε τα
μαθήματα “αρχαιοελληνικής αγωγής” που “τρέχει”
on the side χρόνια τώρα ο πολυτάλαντος Άδωνης.
Δεν θα ασχοληθούμε με το γελοίο περιεχόμενο του
‘course” του Αδώνιδος, ίσως θα ήταν καλό μια επιτροπή
κοινωνιολόγων να ασχοληθεί με το περιεχόμενο αυτών
των “σπουδών”. Θα ασχοληθούμε με το ανήθικο και
αντιδεοντολογικό ατόπημα της “διαφήμισης” του
“μαγαζιού” ενός συναδέλφου της στην Βουλή, που η
Υπουργός Παιδείας δεν φαίνεται να θεωρεί “ατόπημα”.
Είναι δυνατόν, βουλευτές του κοινοβουλίου που
πληρώνονται από τον Ελληνικό Λαό να διαφημίζονται και να ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ο ένας από τον
άλλον; Δηλαδή δεν έφτανε το ρεζίλι των απευθείας αναθέσεων (δηλαδή ο υπουργός αναθέτει
μια δουλειά σε δικούς του χωρίς διαγωνισμό), των πολλών διορισμών χωρίς αξιοκρατικά
Επίτηδες καθυστέρησαν την έκδοση 300000 συντάξεων ώστε να αναγκάσουν τον κριτήρια, (παρά μόνο το “κολλητιλίκι με το κόμμα”), το ατέλειωτο φαγοπότι στην πλάτη της
κόσμο να διαμαρτυρηθεί και να δώσουν την διοίκησή του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες ενώ θα δημόσιας περιουσίας που την ξεπουλάνε όσο όσο σε κολλητούς και παρατρεχάμενους
που τους στηρίζουν, δεν έφταναν οι παρεμβάσεις υπέρ της ιδιωτικής παιδείας που έχει
ξεπουλήσουν την περιουσία του που ανέρχεται σε 1 δις.
κάνει η Υπουργός και η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, δεν έφτανε η άκρατη
Πόσο καιρό κάνει να βγει μια σύνταξη στην
βία ενάντια στους φοιτητές, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς που αντιστέκονται, τώρα
Ελλάδα; Άγνωστον. Έχει 4-5 χρόνια που
έχουμε και την τζάμπα διαφήμιση συναδέλφου στη Βουλή. Αν όλα αυτά είναι αναμενόμενα
κάποιοι περιμένουν την σύνταξή τους. Στο
από κάποιον επίορκο, κάποιον αναξιοπρεπή, κάποιον που δεν υπολογίζει τον Νόμο και το
μεταξύ πληρώνονται ένα πενιχρό 50% της
Σύνταγμα, όμως, δεν τα περιμένεις από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο του λαού. Ή μήπως
σύνταξης που ΘΑ έπαιρναν, και πάει λέγοντας.
με την ακροδεξιά λαίλαπα που μας έχει ενσκήψει στο Ελλαδιστάν όλα μπορούμε να τα
Άντε να βγεις στην σύνταξη, και άντε να ζήσεις...
περιμένουμε;
Μην σκεφτείτε πως επίτηδες καθυστερούν την
Αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε την είδηση:
έκδοση των συντάξεων για να δώσουν την
διοίκησή της σε ιδιώτες. Ακόμη δεν έγινε. Τώρα
κατέθεσαν το “νομοσχέδιο” και φυσικά θα το
ψηφίσουν, αφού διαθέτουν την πλειοψηφία, και
οι ακροδεξιοί θα βάλουν απ’ το “παραθυράκι”
τους ιδιώτες να διοικήσουν τον οργανισμό. Αλλά
δεν είναι αυτό (μόνο) το ζητούμενο. Τα λαμόγια
της κυβέρνησης έχουν βάλει στο μάτι τα ακίνητα
που έχει ο οργανισμός που βγάζει τις συντάξεις,
και θέλουν να τα βγάλουν στο σφυρί. Κοστίζουν
περίπου ένα δις, και ξεκίνησαν να ακονίζουν τα
δοντάκια τους. Το νέο νομοσχέδιο λοιπόν λέει
πως θα βάλουν “γκόλντεν μπόιζ” δικούς τους δηλαδή στην διοίκηση του οργανισμού που
βγάζει τις συντάξεις (ΕΦΚΑ) θα τους δίνουν πάνω από 8000 μισθό τον μήνα και θα έχουν
Επίσημες
ένα οργανισμό που θα διαχειρίζεται την ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ 400 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Δηλαδή, η ίδια συμμορία που ξεπουλάει την Ελλάδα, τώρα βάζει στο
Μεταφράσεις
στόχαστρο ακίνητα που πληρώσανε οι παππούδες, οι γονείς μας και μείς (όσοι δουλέψαμε
στην Ελλάδα). Μάλιστα. Και εις άλλα με υγεία. Είπατε τίποτε, για την πιο διεφθαρμένη
Από Ελληνικά σε
κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων;
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Πήγε για επίσκεψη ο Σπυράδωνης στην Καστοριά και τον γιούχαραν.
Στην καρδιά της Νέας Δεξιάς, στην Καστοριά με
τους συντηρητικούς που στηρίζουν το κόμμα των
δεξιών στην Ελλάδα πήγε ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων μπας και βρει κάποια στήριξη στα
προγράμματα της κυβέρνησης-τσίρκο. Παρόλο
που οι “γαλάζιοι” δήμαρχοι και τοπικοί παράγοντες
έβαλαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και την
Ασφάλεια για να αποτρέψουν τον λαό να δείξει
την “αγάπη” του στον Υπουργό, τον καημένο τον
γιούχαραν άγρια! Μάλιστα, η “δημοφιλία” του
Υπουργού ήταν τέτοια που στο στόχαστρο του
κόσμου που διαμαρτυρόταν έπεσε ο υπουργός καθώς και η κυβέρνηση της Νέας Δεξιάς.
Και τι δεν του έσουραν. Του είπαν πως πήγε εκεί με την πληρωμένη από τον λαό βενζίνη
και τον ρωτούσαν αν έχει πάει σε σούπερ μάρκετ τελευταία! Ούτε ψύλλος στον κόρφο του
Σπυράδωνη δεν θα θέλατε να είστε.
Και ιδού η είδηση:
«Ήρθες με πληρωμένες βενζίνες από τον ελληνικό λαό Άδωνη»: Έντονες αποδοκιμασίες
στην Καστοριά «Σούπερ μάρκετ έχει δει ποτέ;», «Τα βγάζεις πέρα με τον μισθό του
υπουργού;» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.
Με γιουχαΐσματα και έντονες αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν σήμερα τον Υπουργό Ανάπτυξης
κι Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη πολίτες στην Καστοριά, λίγες ώρες μετά την κατάθεση του
σχεδίου νόμου στη Βουλή για τον ΕΦΚΑ, με το οποίο αποδείχθηκε ότι η Κυβέρνηση λεφτά
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11 εμπειρίες για τις διακοπές σου στο Μέτσοβο
Αν αγαπάς τα παραδοσιακά χωριά, το
κόκκινο κρασί, το καπνιστό τυρί και τη μοναδική φύση της ορεινής Ελλάδας, τότε
θα λατρέψεις όλες τις εμπειρίες που προτείνουμε για τις διακοπές σου στο Μέτσοβο. Με συναρπαστικές επιλογές όπως την
πεζοπορία, το ποδήλατο και το σκι, είναι
Γιάννης
με διαφορά ένας από τους πιο δημοφιλείς
Κακαγιάννης
ελληνικούς χειμερινούς προορισμούς, ενώ
αποτελεί κέντρο των Βλάχων: του ντόπιου
πληθυσμού που έχει δική του γλώσσα, ήθη και έθιμα. Πάμε
να τα ανακαλύψουμε;
Εξερεύνησε τον Αβερώφειο Κήπο και απόλαυσε τη θέα
της οροσειράς της Πίνδου
Τι να κάνεις πρώτα όταν βρεθείς στο Μέτσοβο; Να επισκεφθείς τον Αβερώφειο Κήπο, ο οποίος βρίσκεται σε μικρή
απόσταση με τα πόδια, επάνω ακριβώς από την κεντρική
πλατεία. Γιατί εδώ δε θα γνωρίσεις μόνο ένα όνομα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας και του πολιτισμού αυτής
της πόλης, αλλά θα απολαύσεις και τη συγκλονιστική θέα στο
Εθνικό Πάρκου Πίνδου. Ο Αβερώφειος Κήπος είναι γεμάτος
με δέντρα και φυτά που αντιπροσωπεύουν τη χλωρίδα της
Πίνδου, ενώ στο κέντρο του βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, όπου ο Γεώργιος Αβέρωφ -ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Ελλάδας και διάσημος Μετσοβίτης
- προσευχήθηκε πριν αναχωρήσει για την Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου το 1837.
Ο Αβέρωφ έκανε την περιουσία του στην Αίγυπτο και χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση του Μετσόβου, όταν αυτό καταστράφηκε μετά από μια εξέγερση κατά των Οθωμανών το
1854. Χρηματοδότησε επίσης έναν απίστευτο αριθμό σχολείων, την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου της Αθήνας
πριν από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 1896 και το κορυφαίο θωρηκτό της Ελλάδας εκείνη την
εποχή. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, έστειλε έναν κηπουρό από την Αλεξάνδρεια για να δημιουργήσει αυτό τον κήπο.
Αυτή η παρέμβαση έδωσε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και στην
εκκλησία, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό
δείγμα Βασιλικής και περιέχει εικόνες που χρονολογούνται
από τις αρχές του 18ου αιώνα.
Γνώρισε την πόλη περπατώντας και συνάντησε τους μοναδικούς κατοίκους της
Ξέρεις τι θα ανακαλύψεις στις διακοπές σου στο Μέτσοβο;
Ότι αυτή η πόλη δεν μοιάζει με καμία άλλη στην Ελλάδα.
Στην πραγματικότητα, μοιάζει περισσότερο με ορεινό χωριό
της Ηπείρου και είναι το κέντρο του βλάχικου πληθυσμού της
Ελλάδας, η γλώσσα του οποίου είναι λατινικής προέλευσης
και περιέχει στοιχεία ελληνικών και βαλκανικών διαλέκτων.
Κάνοντας μια βόλτα στην πόλη, μπορείς να δεις όλες αυτές
τις παραδόσεις στην αρχιτεκτονική και στα υφαντά που έφεραν στο Μέτσοβο τόση ευημερία κατά την οθωμανική εποχή.
Μπορεί επίσης να ακούσεις τη βλάχικη διάλεκτο και να μυρίσεις τα ψητά κρέατα που αγαπούν τόσο πολύ οι επισκέπτες.
Πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους ελληνικούς χειμερινούς προορισμούς, και όχι μόνο! Όπως θα διαπιστώσεις
πολύ γρήγορα, μπορείς να κάνεις διακοπές στο Μέτσοβο όλο
το χρόνο.
Ο ήχος του τρεχούμενου νερού από τις περίπου 20 βρύσες,
πολλές από τις οποίες έχουν ονόματα διάσημων Μετσοβιτών
(Μαρία Βλάχα, Νίτσα και Φλόκα), θα σου θυμίζουν συνεχώς
πως βρίσκεσαι σε ορεινό χωριό. Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με ένα όμορφο
ξύλινο τέμπλο και σπάνιες εικόνες του 18ου και 19ου αιώνα.
Α, και κάτι ακόμα για το Μέτσοβο… Καθώς εξερευνάς την
πόλη, θα συναντήσεις το άγαλμα του Ευάγγελου ΑβέρωφΤοσίτσα (δισέγγονου του Γεωργίου) και θα δεις τους Μετσοβίτες στην καθημερινή τους ζωή (πολλές ηλικιωμένες γυναίκες
εξακολουθούν να φορούν παραδοσιακές φορεσιές). Εμείς
σου προτείνουμε ακόμα, αν βρεθείς για διακοπές στο Μέτσοβο να κατεβείς στο Μετσοβίτικο ποτάμι και να επισκεφθείς τα
κοντινά μοναστήρια - ειδικά αυτό που είναι αφιερωμένο στην
Κοίμηση της Θεοτόκου. Κατά μήκος του ποταμού Άραχθου
βρίσκεται και ο αναπαλαιωμένος νερόμυλος του βουνού της
Τζίνας, που σήμερα αποτελεί μουσείο.
Κάνε μια πρόποση για τα κρασιά του Μετσόβου στο

μεταφέρει στην καθημερινότητα μιας από τις πιο ιστορικές οικογένειες της Ελλάδας, σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό
κατά τη διάρκεια μιας άλλης εποχής. Εμείς σου προτείνουμε
να αξιοποιήσεις λίγο χρόνο από τις διακοπές σου στο Μέτσοβο και να ξεναγηθείς στα δωμάτια, τους στάβλους, τις αποθήκες και τα σαλόνια του αρχοντικού, μαθαίνοντας τα πάντα
για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επανάσταση του
1821 κατά των Οθωμανών, καθώς και για είδη καθημερινής
χρήσης, όπως σκεύη κουζίνας και αργαλειούς, ασημικά και
άλλα οικογενειακά κειμήλια, και μια εντυπωσιακή συλλογή
πανέμορφων εικόνων. Ο τρίτος όροφος είναι αφιερωμένος
στον Ευάγγελο Αβέρωφ, με προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες από τη ζωή του.

Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ
Αναρωτιέσαι τι άλλο να κάνεις στο Μέτσοβο; Εμείς σου λέμε
μόνο αυτό: Η ανακάλυψη της τοπικής οινικής παράδοσης είναι από μόνη της ένας λόγος για να επιλέξεις το Μέτσοβο
για τις διακοπές σου! Το οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ (λίγο πιο
πάνω από τον Αβερώφειο Κήπο) ιδρύθηκε από τον Ευάγγελο Αβέρωφ (ναι, έχεις δει το άγαλμά του στην πόλη), έναν
επιφανή Έλληνα πολιτικό που πήρε επίσης το όνομα Τοσίτσας –από μια άλλη διάσημη τοπική οικογένεια ευεργετώνκαι δημιούργησε ένα ίδρυμα με σκοπό την επιστροφή του
Μετσόβου στην παλιά του αίγλη από τη δεκαετία του 1950.
Ο Αβέρωφ είχε το όραμα να φυτέψει αμπέλια στις απόκρημνες πλαγιές της Πίνδου και να εισαγάγει το σταφύλι Cabernet
Sauvignon στην Ελλάδα. Το οινοποιείο που δημιούργησε διοικείται σήμερα από τον εγγονό του. Παράλληλα λειτουργεί
ως ξενοδοχείο και προσφέρει μοναδικές ξεναγήσεις στο οινοποιείο. Σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, οι αμπελώνες είναι οι
υψηλότεροι στην Ελλάδα και τα κελάρια είναι γεμάτα με αντικείμενα που παρουσιάζουν τις παραδοσιακές και σύγχρονες
διαδικασίες οινοποίησης. Υπάρχουν επίσης 1.200 δρύινα
βαρέλια και μια αίθουσα γευσιγνωσίας, όπου η ατμόσφαιρα
που δημιουργείται από τις ατμοσφαιρικά φωτισμένες άδειες
φιάλες κρασιού αποτελεί σίγουρα μέρος αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας.

Γνώρισε μερικά από τα πιο σπουδαία έργα τέχνης της
Ελλάδας στην Πινακοθήκη Αβέρωφ
Τι λες, συνδυάζονται οι διακοπές στο Μέτσοβο με τέχνη και
πολιτισμό; Εμείς λέμε, ναι! Η κληρονομιά του Αβέρωφ στο
Μέτσοβο συνεχίζεται στην Πινακοθήκη Αβέρωφ-Μουσείο
Νεοελληνικής Τέχνης, Ιδρύθηκε από τον Ευάγγελο Αβέρωφ
το 1988 και περιλαμβάνει 200 έργα μερικών από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες του 19ου και 20ού αιώνα.
Τα περισσότερα επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον Αβέρωφ και
η συλλογή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εκείνης της
περιόδου. Εκτός από τη μόνιμη έκθεση, υπάρχουν συχνά
περιοδικές εκθέσεις που περιλαμβάνουν αναδρομικές εκθέσεις, συλλογές εικαστικών και φωτογραφίας από άλλα μουσεία και πινακοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εδώ
υπάρχει επίσης ένα παιδικό εργαστήριο. Είδες πόσες εκπλήξεις μπορεί να κρύβει ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου;
Ταξίδεψε στο παρελθόν με μια επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Μετσόβου
Ο δημοφιλής ελληνικός χειμερινός προορισμός του Μετσόβου περιλαμβάνει ακόμα ένα ακόμα πολιτιστικό αξιοθέατο.
Το Λαογραφικό Μουσείο του Μετσόβου στεγάζεται στο ανακαινισμένο αρχοντικό της οικογένειας Τοσίτσα (χτισμένο το
1661). Πρόκειται για ένα συναρπαστικό μουσείο, που σε

Απόλαυσε τυριά με γεύση Μετσόβου
Στις διακοπές σου στο Μέτσοβο θα διαπιστώσεις ότι το τυρί
και το Μέτσοβο είναι απόλυτα συνδεδεμένα. Στην πραγματικότητα, τα πιο γνωστά τυριά της περιοχής έχουν το Μέτσοβο στο όνομά τους. Το Μετσοβόνε (ένα καπνιστό, σκληρό,
κυρίως αγελαδινό τυρί) είναι το blockbuster της περιοχής,
με καθεστώς Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και
προετοιμασία που περιλαμβάνει ωρίμανση για τρεις μήνες
και κάπνισμα με καμένο χόρτο και βότανα για 12 ημέρες.
Ακόμα εδώ θα δοκιμάσεις ημίσκληρη Μετσοβέλα, γλυκιά
Γραβιέρα, Grana (ένα είδος παρμεζάνας), μαλακό Γαλοτύρι
που μπορεί να αλειφθεί σε πίτες και ένα είδος chevre που
ονομάζεται Μπατσίσιο, καθώς και άλλα τυριά εμποτισμένα με
κόκκινο κρασί και άγρια βότανα. Το βούτυρο του Μετσόβου
είναι επίσης πολύ ιδιαίτερο.
Για άλλη μια φορά, πρέπει να ευχαριστήσουμε την οικογένεια
Αβέρωφ για αυτή την κληρονομιά, αφού το Ίδρυμα Τοσίτσα
(ιδρύθηκε από τον Ευάγγελο Αβέρωφ) επένδυσε σε τυροκόμους από το Μέτσοβο που τελειοποίησαν τις δεξιότητές τους
στην Ιταλία. Σήμερα, το Μέτσοβο παράγει 170 τόνους τυριού
από το γάλα των ντόπιων προβάτων, κατσικιών και αγελάδων. Ειδικά καταστήματα όπως το «Πηγή» και το «Γνήσιον»
(που διαθέτουν τυριά αποκλειστικά για το Ίδρυμα Τοσίτσα)
θα σε αφήσουν να δοκιμάσεις όσα θέλεις πριν διαλέξεις αυτά
που σου αρέσουν περισσότερο.
Γίνε κυνηγός τρούφας για μια
μέρα!
Οι διακοπές στο Μέτσοβο
έχουν και άρωμα τρούφας…
Το κυνήγι τρούφας στο δάσος
γύρω από το Μέτσοβο είναι μια
ιδιαίτερη εμπειρία που μπορείς
να προγραμματίσεις μέσω των
τοπικών παρόχων, όχι μόνο
επειδή θα μυηθείς στον κόσμο
της τρούφας, αλλά και επειδή
στη συνέχεια θα δοκιμάσεις
νόστιμο φαγητό φτιαγμένο με
τους καρπούς της εξερεύνησής σου. Το αν θα ασχοληθείς
ενεργά ή θα επιλέξεις απλώς να παρακολουθείς την αναζήτηση της τρούφας εξαρτάται από εσένα, καθώς εξερευνάς το
δάσος με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που πηδούν στους θάμνους και αρχίζουν να σκάβουν όταν ανιχνεύουν τη μυρωδιά.
Η εμπειρία πάντως ολοκληρώνεται σε ένα λιβάδι δίπλα σε
ένα ποτάμι, όπου μπορείς να δοκιμάσεις νόστιμο φαγητό με
βάση τις τρούφες και τα άγρια μανιτάρια!
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Γίνε ιχνηλάτης στο μονοπάτι της Αρκούδας!
Διακοπές στο Μέτσοβο θα πει ακόμα, περιπέτεια στη φύση! Όπως συμβαίνει σε πολλές
ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, το
Μέτσοβο έχει στενή σχέση με τις… αρκούδες,
οι οποίες αποτελούν προστατευόμενο είδος.
Είναι εξαιρετικά απίθανο να δεις αρκούδα,
αφού κατά βάση είναι ντροπαλές και αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους, ωστόσο,
μπορείς να αναζητήσεις τα ίχνη τους καθώς θα
κάνεις πεζοπορία στην πανέμορφη ύπαιθρο,
ειδικά στο μονοπάτι της Αρκούδας ή αλλιώς,
μονοπάτι Ursa (πήρε το όνομά του από τη
βλάχικη λέξη για την αρκούδα). Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα σύνολο μονοπατιών
γύρω από το Μέτσοβο (συνολικού μήκους
περίπου 40 χλμ) που φιλοξενούν μια επική
ετήσια διοργάνωση αγώνων δρόμου (Ursa
Trail). Εμείς πάντως σου προτείνουμε κάτι πιο
ρεαλιστικό, όπως να περπατήσεις οποιοδήποτε τμήμα του μονοπατιού και να γνωρίσεις
μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της ορεινής
Ελλάδας.
Θαύμασε την επική ομορφιά της λίμνης του
ποταμού Αώου
Τι μπορείς ακόμα να κάνεις στο Μέτσοβο; Να
ανακαλύψεις περισσότερα επικά τοπία κοντά
σε μια αλπική λίμνη. Η λίμνη του Αώου ποταμού βρίσκεται 20 λεπτά βόρεια του Μετσόβου με το αυτοκίνητο και προέκυψε από την
κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος τη
δεκαετία του ‘80. Δύσκολα θα πιστέψεις ότι
ένας τόσο σημαντικός βιότοπος για την πανίδα της περιοχής είναι ανθρωπογενής. Η λίμνη
έχει έκταση περίπου 12 τετραγωνικά χλμ, με
ένα νησάκι να ξεπροβάλει στην επιφάνειά της,
ενώ περιβάλλεται από δέντρα μαύρης πεύκης
και ρομπόλας που δημιουργούν ένα σκηνικό
εκπληκτικής ομορφιάς. Είτε οδηγείς, είτε περπατάς σε οποιοδήποτε τμήμα της περιμέτρου
των 32 χλμ, είτε συμμετέχεις σε ομάδα που κάνει καγιάκ στη λίμνη, η εμπειρία σου εδώ θα
είναι φοβερή και θα κάνει τις διακοπές σου στο
Μέτσοβο αξέχαστες!
Ανέβασε ρυθμούς στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου

Η αδρεναλίνη ανεβαίνει όσο πλησιάζεις βουνά της Πίνδου, περίπου 25 λεπτά από το Μέτσοβο, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου.
Κρυμμένο ανάμεσα στις κορυφές, το νεότερο
χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας που λειτουργεί από το 2012, διαθέτει εννέα πίστες
από 1.650-1.850 μέτρα για αλπικούς σκιέρ και
snowboarders. Υπάρχει ακόμη και ένα μικρό
snow park για εσένα που θέλεις να τελειοποιήσεις τα άλματά σου. Οι πιο τολμηροί μπορούν
να δοκιμάσουν την ορειβασία με σκι (skimo),
σκι-μομπίλ ή έλκηθρα. Πέρα από τους χειμερινούς μήνες, μπορείς πάντως να δοκιμάσεις
περισσότερες από τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές του Εθνικού Δρυμού της
Πίνδου.
Πάρε μια γεύση από την καθημερινή ζωή
στα κοντινά χωριά
Τελευταία πρότασή μας για τις διακοπές σου
στο Μέτσοβο, είναι να γνωρίσεις μερικά από
τα κοντινά χωριά. Ξεκίνα από το Ανθοχώρι,
το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση νοτιοδυτικά του Μετσόβου. Το ρέμα του χωριού
λέγεται Ρόνα και κατεβάζει νερά από τα βουνά
της Πίνδου. Μάλιστα τα νερά κατηφορίζουν
τόσο ορμητικά, ώστε κινούν μια σειρά από
νερόμυλους-για την ακρίβεια μια νεροτριβή,
έναν νερόμυλο και ένα μαντάνι (ή ντριστέλα),
ένα σύστημα που χρησιμοποιούσαν για να
πλένουν της φλοκάτες. Τρεις ξύλινοι νερόμυλοι έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν ως ένα
ενδιαφέρον υπαίθριο μουσείο. Εξίσου αξιόλογος προορισμός είναι η κοντινή Μονή της Ζωοδόχου Πηγής με εικόνες και τοιχογραφίες από
τον 18ο και τον 19ο αιώνα.
Εμείς σου προτείνουμε να χαλαρώσεις σε ένα
από τα καφενεία ή τις ταβέρνες στο Ανθοχώρι,
δοκιμάζοντας τοπικά προϊόντα υπό τον ήχο
του τρεχούμενου νερού. Φρόντισε πάντως να
αφήσεις χρόνο για να επισκεφθείς το Ανήλιο,
ένα χωριό με ισχυρές βλάχικες ρίζες, το οποίο
- εκτός από γνωστό για τα ξύλινα βαρέλια και
τις κυψέλες του - είναι δημοφιλές για τα αρνίσια παϊδάκια του. Η ταβέρνα Νιάο ειδικεύεται
στα ψητά κρέατα και (για μια ακόμη πιο αυθεντική εμπειρία) η ταβέρνα Δέλφας σερβίρει
ζουμερά αρνίσια παϊδάκια και πατάτες απευθείας σε λαδόκολλα που θα βρεις στρωμένη
ως τραπεζομάντιλο. Αλήθεια, μπορείς να σκεφτείς κάτι πιο αυθεντικό από αυτό;

Επενδυτική «έκρηξη» στη σκιά της Ακρόπολης
Μεγάλες διεθνείς αλυσίδες και έλληνες επιχειρηματίες, που επενδύουν κυρίως σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, αναζητούν μια θέση στο κέντρο της Αθήνας
Μια θέση στον τουριστικό χάρτη της Αθήνας
αναζητούν μεγάλες διεθνείς ξενοδοχειακές
αλυσίδες και έλληνες επιχειρηματίες, που
επενδύουν κυρίως σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία με… φόντο την Ακρόπολη.
Τα δύο χρόνια του κορωνοϊού δεν στάθηκαν
ικανά να ανακόψουν τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι οποίες μόνο φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ αναβαθμίζοντας περαιτέρω το τουριστικό προϊόν
της πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα
από τη λειτουργία του πεντάστερου «Athens
Capital Center Hotel MGallery» ακολουθούν
το «Xenodocheio Μilos» στην ίδια περιοχή,
το «Anda Hotel Athens», μέλος της Radisson
Individuals στο Κολωνάκι και το νέο εγχείρημα των Λιβανέζων της Yazbek στο κτίριο της
ΧΑΝ στην Ακαδημίας.
Την ίδια στιγμή, η αλυσίδα Brown Hotels εξελίσσεται σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό «παίκτη»
και εγκαινίασε πρόσφατα τα Lighthouse και
Dave Red Athens ενώ ετοιμάζει μία ακόμα
μονάδα στην οδό Ευριπίδου καθώς και την
ανακατασκευή και αναβίωση του Sans Rival
στην οδό Λιοσίων. Ξενοδοχείο ετοιμάζεται

και στη συμβολή των οδών Λυκούργου και
Σωκράτους, ενώ ξεκινά και η επένδυση των
Prodea και Dimand-EBRD για την ανακατασκευή του Σαρόγλειου Μεγάρου στην Ομόνοια, με το σήμα της Moxy Hotels του ομίλου
Marriott.
Εντός του 2022 επιστρέφει στην ξενοδοχειακή σκηνή της Αθήνας με νέο όνομα και το
ξενοδοχείο «Εsperia». Στη Λεωφόρο Συγγρού, το «Grand Hyatt» επεκτείνεται και
εντός του 2022 θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας, από πλευράς
δυναμικότητας και συνεδριακών χώρων,
μαζί με το «Athenaeum Intercontinental». Το
project ανήκει στην αμερικανική εταιρεία real
estate Hines, η οποία, σε συνεργασία με την
ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων Henderson Park, έκαναν μαζί το πρώτο
άνοιγμα στο ξενοδοχειακό real estate της
Αθήνας το 2017, όταν αγόρασαν το πρώην
ξενοδοχείο «Athens Ledra» της Συγγρού για
τη δημιουργία του πρώτου «Grand Hyatt»
της ελληνικής πρωτεύουσας. Μετά και την
αγορά του όμορου πρώην «Odeon Starcity»,
το «Grand Hyatt» θα αποτελέσει τελικά μια
μονάδα με δυναμικότητα 550 δωματίων (από
τα 309 σήμερα), ενώ το «Intercontinental»,
επίσης στη λεωφόρο Συγγρού, διαθέτει 563
δωμάτια.
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Το Τορόντο τιμά την Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με ένα
διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φεβρουαρίου, η
ομάδα διαχείρισης της εκπαιδευτικής πύλης
greeklanguage.ca σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο,
ετοίμασε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων που μπορείτε να παίξετε μόνοι σας στο
σπίτι ή, αν είστε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές σας σε ομάδες μέσα στην τάξη!
To παιχνίδι είναι διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο https://bit.ly/3rYQErc.

Μήνυμα Υφυπουργού κ. Ανδρέα
Κατσανιώτη με αφορμή
τον εορτασμό για την
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Η ιδέα να εορτάζεται οργανωμένα και συστηματικά η ελληνική γλώσσα σε όλο τον
κόσμο από τους Έλληνες, τη Διασπορά
μας, τους φιλέλληνες και φίλους της ελληνικής γλώσσας δεν εκκινείται μόνο από την
επιθυμία να τιμήσουμε τη γλώσσα μας για
τη συνέχειά της μέσα στο χρόνο και για τη
συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο ολοκληρωμένων πολιτικών της Πολιτείας, του Υπουργείου Εξωτερικών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να προάγει την ελληνική
γλώσσα και να μεριμνήσει για τη συνεχή
διάδοσή της σε όλο τον κόσμο.
TOV
Αυτό που όμως είναι εντυπωσιακό, και
συχνά συγκινητικό, είναι ο τρόπος με τον
οποίο αγκαλιάστηκε και αγκαλιάζεται ο εορτασμός της ελληνικής γλώσσας από τους
Έλληνες της Διασποράς. Είμαστε ευτυχείς
που κάθε χρόνο βλέπουμε να γιορτάζουν
με ενθουσιασμό τη γλώσσα μας Έδρες και
Κέντρα Νεοελληνικών Σπουδών σε μεγάλα
Πανεπιστήμια του κόσμου, ελληνόγλωσσα
Γυμνάσια και Λύκεια στην Ευρώπη, κάποια
εκ των οποίων φέρουν ελληνικά ονόματα,
Δημοτικά σχολεία που ενσωματώνουν ελληνόγλωσσο εγκύκλιο πρόγραμμα, Ελληνικές Κοινότητες και Σύλλογοι από τη Β.Αμερική έως την Αφρική και από την Ασία μέχρι
την Αυστραλία που προσφέρουν μαθήματα
ελληνικών σε ενήλικες και παιδιά. Όλοι αυτοί οι φορείς παραμένουν πολύτιμοι αρωγοί
και συνεχιστές της γλώσσας μας στον κόσμο. Και όλοι εσείς, που μαθαίνετε, μιλάτε
και αγαπάτε τα ελληνικά, σε όποια χώρα
του κόσμου κι αν ζείτε, είσαστε η αδιάσειστη απόδειξη ότι η ελληνική γλώσσα έχει
μέλλον.
Την ημέρα αυτή τιμούμε την ελληνική γλώσσα για πολλούς λόγους. Για τη διαχρονία της
μέσα στους αιώνες. Στην ίδια γωνιά της Γης,
σε ενα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο',
όπως λέει ο Γεώργιος Σεφέρης, η ελληνική
μιλιέται χωρίς διακοπή και μ' ελάχιστες διαφορές, λέει ο Οδυσσέας Ελύτης.
Γιατί η ελληνική γλώσσα έδωσε για πρώτη
φορά περιεχόμενο σε ιδέες και αφηρημένες
έννοιες και τις όρισε με εκφραστική δύναμη
μοναδική. Δημιούργησε λέξεις που σήμερα
είναι οικουμενικές.
Γιατί τροφοδότησε την επιστημονική και
τεχνική ορολογία, την ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία, με λαμπρό παράδειγμα τα Ομηρικά έπη, την τραγική και λυρική

ποίηση, κ. ά., και μετέφερε ατόφια τα κείμενα του Χριστιανισμού μέσα στους αιώνες.
Γιατί αποτύπωσε γραπτά κοινωνικούς κανόνες και κανόνες του εμπορίου. Παράδειγμα
η επιγραφή της Γόρτυνας στην Κρήτη, η
αρχαιότερη γραπτή απόδοση νομικού κειμένου στον κόσμο (480-460 π.Χ).
Γιατί ακόμη και σήμερα, αποκαλούμε «συνάδελφο» κάποιον που εργάζεται στον ίδιο
χώρο μαζί μας. Ωστόσο, ορισμένοι ακόμη
δεν γνωρίζουμε ότι η καταγωγή του όρου
«συνάδελφοι», προέρχεται από τον χώρο
της Ιατρικής. Συνάδελφος στην Ιατρική,
ήδη πριν από 30 αιώνες, ήταν εκείνος που
ασκούσε το λειτούργημα για πρώτη φορά
με βάση τη γνώση. Κάθε γιατρός ακούει
το κάλεσμα του Ιπποκράτη προς τους συναδέλφους του να ορκιστούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τη θεραπεία για να βοηθήσουν
και ποτέ για να βλάψουν ή να αδικήσουν.
Γιατί από την αρχαιότητα η ελληνική υπήρξε ο κεντρικός συνδετικός κρίκος του τότε
γνωστού κόσμου, μεταδίδοντας αξίες και
πολιτισμό στην ανθρωπότητα. Όπως λέει
ο Οδυσσέας Ελύτης, προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο
ήθος'.
Αυτό ακριβώς το στοιχείο μας κάνει να σκεφτούμε ότι ο μετέχων της ελληνικής παιδείας ήταν και είναι πολίτης του κόσμου, φέρει
το ήθος της ελληνικής γλώσσας και έχει μια
ορισμένη πολιτιστική ταυτότητα. Είμαστε
υπερήφανοι που η ελληνική Διασπορά είναι το ζωντανότερο και πολυτιμότερο παράδειγμα διατήρησης, προαγωγής και διάχυσης της ελληνικής παιδείας και γλώσσας σε
όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.
Δεδομένων όλων αυτών, είμαστε σε θέση
να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι όχι
μόνο μια από τις μακροβιότερες ζωντανές
γλώσσες παγκοσμίως, όπως λέει ο Καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, αλλά και μια αξιοθαύμαστη κιβωτός
αξιών, πολιτισμού και ταυτότητας, που συνδέει την Μητέρα πατρίδα με τα τέκνα της
της Διασποράς. Είμαστε ευτυχείς που και
φέτος εορτάζουμε και τιμούμε την ελληνική
γλώσσα μαζί με τις Ελληνικές Κοινότητες
όπου Γης. Είμαστε παράλληλα υπερήφανοι
που συνεχίζουμε σταθερά να προάγουμε
αυτόν τον εθνικό μας θησαυρό προς όφελος της Ελλάδας και του Ελληνισμού της
Διασποράς.

9 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του
εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει
καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
«Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους
ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα
ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο
και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική
γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να
καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών,
φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών
κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον
κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού
και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη
εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες
ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως» αναφέρεται
σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Η πορεία της ελληνικής
γλώσσας ανά τους αιώνες
της Μαρίνας Μαραγκού
Είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς τις μεγαλοστομίες σε ό,τι αφορά την ελληνική
γλώσσα με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
την ετυμολογική διαφάνεια των λέξεων. Μια
γλώσσα η οποία σμιλεύτηκε επί 25 και πλέον αιώνες στην έκφραση λεπτών εννοιών
της φιλοσοφίας και της επιστήμης, αδρών
εννοιών του πολιτικού λόγου και των πολιτειακών θεσμών, σύνθετων εννοιών του ευαγγελικού λόγου και της πατερικής θεολογίας καθώς και βαθέων στοχαστικών εννοιών
του αρχαίου δράματος, της πεζογραφίας και
της ποίησης.
Η ελληνική γλώσσα, αφού αποσπασθεί από
τις λοιπές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και βρει
στη γλώσσα των Προελλήνων μικρής σημασίας γλωσσικό υπόστρωμα, θα συστήσει τα
βασικά στοιχεία της δομικής της ταυτότητας
και θα καταφέρει να μετατραπεί συν τω χρόνω σε μια σημαντική πολιτισμική ευρωπαϊκή γλώσσα.
Απαριθμεί 4.000 χρόνια προφορικής παράδοσης και 3.500 γραπτής και εξακολουθεί
να υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά έχει
και μια δεύτερη ζωή: το αλφάβητό της, το
λεξιλόγιό της, το συντακτικό της, τα λογοτεχνικά της είδη που είναι παρόντα σε όλες τις
γλώσσες.
Ως ζων οργανισμός μια γλώσσα που διάγει
βίο 40 αιώνων είναι φυσικό στο πέρασμα
τόσο μακρού χρόνου να υπόκειται σε μια ευρεία διαφοροποίηση που επιβάλλουν ποικίλοι χρονικοί, ατομικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί και κυρίως γεωγραφικοί παράγοντες, όχι
όμως τόση και τέτοια που να αλλοιώσει τη
δομική της φυσιογνωμία.
Σε αυτό άρθρο θα παρακολουθήσουμε τους
σημαντικότερους σταθμούς της μακραίωνης πορείας της ελληνικής γλώσσας και
ταυτοχρόνως θα έρθουμε στη θέση τριών
οπαδών της και πώς έβλεπαν από τη δική
τους πλευρά τις άλλες διαλέκτους της γλώσσας μας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η μυκηναϊκή γλώσσα (15ος-13ος αι. π.Χ.)
Ο προηγμένος μυκηναϊκός πολιτισμός γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα σε μεσοελλαδικό πλαίσιο με ισχυρές επιδράσεις της μινωικής Κρήτης η οποία είχε χρησιμοποιήσει

δύο συστήματα γραφής, την «ιερογλυφική»
(εικονογραφική) και τη Γραμμική Α (μη αποκρυπτογραφημένη). Μετά την αποκρυπτογράφηση της Γραμ-μικής Γραφής Β από
τους Βέντρις και Τσάντγουικ το 1952 ο μυκηναϊκός κόσμος αποδεικνύεται ελληνικός
και η μυκηναϊκή γλώσσα, βασισμένη στην
ανεκτίμητη μαρτυρία των πινακίδων της,
απεικονίζει την αρχαιότερη μορφή της ελληνικής γλώσσας και επέχει μια ιδιαίτερη θέση
στον ιστορικό χάρτη της. Ήταν γραμμένη
σε συλλαβικό σύστημα, τροποποιημένη και
εξελιγμένη της Γραμμικής Α, αποδίδοντας
ατελώς τη φωνολογική δομή της ελληνικής.
Σκοπός της η διευκόλυνση του λογιστηρίου
του μυκηναϊκού ανακτόρου. Ήταν δηλαδή
μια επίσημη γλώσσα, καθαρά περιορισμένη
σε διοικητική χρήση, πιθανώς μη ομιλούμενη, που δεν αντανακλούσε τις γλωσσολογικές διαφοροποιήσεις της πραγματικής
γλώσσας.
Η αρχαία ελληνική (8ος-3ος αι. π.Χ.)
Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 8ου
αιώνα π.Χ. οι Έλληνες, διατηρώντας εμπορικές σχέσεις με τους Φοίνικες, παραλαμβάνουν το βορειοσημιτικό συμφωνογραφικό
αλφάβητο, το μεταπλάθουν αποφασιστικά
επινοώντας τη δήλωση των φωνηέντων και
δημιουργούν την πρώτη απλή και συνάμα
μεγαλοφυή στη σύλληψη αλφαβητική γραφή. Από πολύ ενωρίς εμφανίζεται μεγάλος
αριθμός αλφαβήτων (Θήρας, Κρήτης, Μήλου), με πληρέστερο (24 γράμματα) αυτό
της Μιλήτου που εισήχθη επίσημα το 403
π.Χ. στην Αθήνα επί άρχοντος Ευκλείδου
και χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα.
Οι διάλεκτοι
Ο χωρισμός των Ελλήνων σε πάμπολλες
πόλεις κράτη (τέλος του 8ουαι π.Χ..) που
είχε ως συνέπεια την έλλειψη πολιτικής
ενότητας και ταυτοχρόνως η διάπλαση της
χώρας που εμπόδιζε την ευρύτερη επικοινωνία ευνόησαν τη διαλεκτική διάσπαση. Η
αρχαία ελληνική γλώσσα παρουσίαζε διαφορές κατά τόπους στην προφορά κάποιων
φθόγγων, στη γραμματικοσυντακτική δομή
ή στη σημασία των λέξεων. Η κοινή συνείδηση όμως για την ενότητα των Ελλήνων
ως προς τον πολιτισμό, την καταγωγή και τη
γλώσσα, παρά τους ανταγωνισμούς μεταξύ
των πόλεων, τους ένωσε αρκετά σύντομα
στα ιερά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες
ούτως ώστε να αποτραπεί η ενδεχόμενη
γλωσσική διάσπαση.
Πηγές της αρχαίας διαλεκτολογίας είναι κατεξοχήν οι επιγραφικές μαρτυρίες, πλησιέστερες προς τη γλωσσική πραγματικότητα
της εκάστοτε περιόδου, το τοπικό δηλαδή
ιδίωμα, χωρίς ωστόσο να είναι επαρκώς
γνωστός ο προφορικός λόγος, η λεγόμενη
λαϊκή γλώσσα. Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι χωρίζονται: Στην ανατολική ομάδα με
χαρακτηριστικό κορμό την ιωνική-αττική και
λόγω της πλούσιας γνώσης μας όσον αφορά αυτήν είναι και το μέτρο σύγκρισης των
υπολοίπων. Στην κεντρική ομάδαμε βασικές
διαλέκτους την αρκαδοκυπριακή και την αιολική η οποία έγινε συνώνυμη της «επιγραμματικής» και της «ευέλικτης» έκφρασης των
συναισθημάτων. Τέλος, στη δυτικήμε βασική διάλεκτο τη δωρική, συνώνυμη του ομαδικού, ηρωικού και εξυμνητικού ύφους ενός
χορικού άσματος.
Παρακάτω θα γίνει μια πιο εκτεταμένη αναφορά σε ορισμένες καθοριστικές διαλέκτους
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Συνέχεια την επόμενη εβδομάδα

11 Φεβρουαρίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος
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Ανακοίνωση Δημοσίευσης του Σχεδίου Έκθεσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και του Virtual Open Houses
Έργο Ontario Line
Το Έργο

Το έργο Ontario Line θα φέρει 15,6 χιλιόμετρα νέων υπηρεσιών μετρό στο Τορόντο, καθιστώντας ταχύτερο και ευκολότερο για τους ανθρώπους να
φτάνουν εκεί που πρέπει να είναι κάθε μέρα. Η γραμμή θα εκτείνεται σε όλη την πόλη, από το Ontario Science Centre στα βορειοανατολικά έως το
Exhibition/Ontario Place στα νοτιοδυτικά. Η γραμμή Ontario Line θα διαθέτει 15 νέους σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων έξι σταθμών μετεπιβίβασης,
συνδέσεις με τρεις γραμμές του τρένου GO, δύο υφιστάμενες γραμμές του μετρό, τη νέα γραμμή LRT Eglinton Crosstown και γραμμές τραμ σε 10
σταθμούς. Το έργο θα περιλαμβάνει συνδυασμό τμημάτων με σήραγγες, επιφανειακά και υπερυψωμένα τμήματα και θα είναι πλήρως διαχωρισμένο
από την κυκλοφορία, ώστε να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

Έκθεση Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου Ontario Line αξιολογούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 341/20 του Οντάριο: Ontario Line Project (O. Reg.
341/20), σύμφωνα με τον Νόμο Περί Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του O. Reg. 341/20, η Metrolinx έχει εκπονήσει το Σχέδιο
Έκθεσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είναι τώρα διαθέσιμο για εξέταση.
Το Σχέδιο Έκθεσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιγράφει τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή μελέτης του
Έργου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα μέτρα μετριασμού και παρακολούθησης, τις διαβουλεύσεις και τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το
έργο Ontario Line.

Διαδικασία Αναθεώρησης και Διαβούλευσης του Σχεδίου Έκθεσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Από τις 7 Φεβρουαρίου 2022, το Σχέδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα είναι διαθέσιμο για ανασκόπηση στην ιστοσελίδα
του έργου Ontario Line (www.metrolinx.com/ontarioline). Μπορείτε να δείτε και να σχολιάσετε την έκθεση από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου
2022 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που παρέχεται.
Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε σε εικονικές ανοικτές ημερίδες, όπου μπορείτε να ακούσετε τους εμπειρογνώμονες του έργου και να κάνετε
ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση σε πραγματικό χρόνο, στη διεύθυνση MetrolinxEngage.com/OntarioLine/Live στις εξής ημερομηνίες:
•

22 Φεβρουαρίου 2022 και 24 Φεβρουαρίου 2022 από τις 6:30 έως τις 8:00 μ.μ., με έμφαση στο τμήμα του έργου από το σταθμό Science Centre
Station έως το σταθμό Gerrard Station

•

1 Μαρτίου 2022 και 3 Μαρτίου 2022 από τις 6:30 έως τις 8:00 μ.μ., με έμφαση στο τμήμα του έργου από το σταθμό Gerrard έως το σταθμό
Exhibition.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το Σχέδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να το πράξουν έως
τις 9 Μαρτίου 2022 και να τις υποβάλουν χρησιμοποιώντας τη φόρμα της ιστοσελίδας ή να τις απευθύνουν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: ontarioline@metrolinx.com.
Το Άρθρο 17 του Κανονισμού O. Reg. 341/20 απαιτεί από την Metrolinx
να καθιερώσει μια διαδικασία επίλυσης ζητημάτων για να προσπαθήσει
να επιλύσει τυχόν ανησυχίες που εγείρονται από το κοινό ή τα Αυτόχθονα
΄Εθνη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναθεώρησης. Στο τέλος της περιόδου
αναθεώρησης, η Metrolinx θα επικαιροποιήσει το Σχέδιο της Έκθεσης
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προσθέτοντας μια περιγραφή της
διαδικασίας επίλυσης ζητημάτων, τι έκανε η Metrolinx για να αντιμετωπίσει
τυχόν ανησυχίες και αν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου Ontario
Line θα επηρεαστεί ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισης των ανησυχιών.
Στη συνέχεια, η Metrolinx θα δημοσιεύσει την Τελική Έκθεση Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην ιστοσελίδα του έργου Ontario Line: www.
metrolinx.com/ontarioline και θα εκδώσει Ανακοίνωση για τη Δημοσίευση της
Τελικής Έκθεσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Για να λάβετε αντίγραφο του Σχεδίου της Έκθεσης Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επικοινωνήστε με το email του έργου Ontario
Line που αναφέρεται παραπάνω.
Mark Clancy (T: 416-202-5100, E: ontarioline@metrolinx.com)Υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα της Metrolinx.
Metrolinx
130 Adelaide Street West
Τορόντο, Οντάριο M5H 3P5
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια υποβολή
- όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η τοποθεσία του
ακινήτου - συλλέγονται, διατηρούνται και αποκαλύπτονται από την Metrolinx
για τους σκοπούς της διαφάνειας και της διαβούλευσης. Οι πληροφορίες
συλλέγονται βάσει του κανονισμού O. Reg. 341/20 σύμφωνα με τον νόμο Περί Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ή συλλέγονται και διατηρούνται με σκοπό
τη δημιουργία αρχείου που είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, όπως περιγράφεται στο άρθρο 37 του νόμου Περί Ελευθερίας της Πληροφορίας και
Προστασίας του Απορρήτου. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε θα αποτελέσουν μέρος δημόσιου αρχείου που είναι διαθέσιμο στο ευρύ
κοινό, εκτός εάν ζητήσετε να παραμείνουν εμπιστευτικές οι προσωπικές σας πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
ontarioline@metrolinx.com ή το 416-874-5900.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 7 Φεβρουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ontarioline@metrolinx.com
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Beijing 2022: Team Canada Olympic Medal Winners
MEDAL COUNT
DAY 1:

GOLD:
0 SILVER:
1 BRONZE: 1 TOTAL: 2
LONG TRACK SPEED
SKATING
Ντίνος
Isabelle Weidemann has
Μέλλιος
captured Team Canada’s
first Beijing 2022 Olympic
medal. Her bronze is Team Canada’s fourth
Olympic medal in the women’s 3000m event
(Cindy Klassen in 2002 and 2006, Kristina
Groves in 2010 – all bronze). The bronze
is Canada’s 200th medal all-time at the
Olympic Winter Games. Please note that
Canada came into the Games with 200
medals in winter sports, but that counts a
gold medal in hockey from Antwerp 1920
before the first Olympic Winter Games.
FREESTYLE SKIING
With a silver medal, Mikaël Kingsbury has
become the first male freestyle skier to win
three Olympic medals. He is only the second
to do so in any freestyle skiing discipline
(following Norwegian mogulist Kari Traa).
SHORT TRACK SPEED SKATING
Team Canada competed in the inaugural
mixed relay event.
MEDAL COUNT AFTER DAY 2:
GOLD: 0 SILVER: 1 BRONZE: 1 TOTAL: 2
SNOWBOARDING
Mark McMorris, Sébastien Toutant and
Max Parrot have advanced to the men’s
slopestyle final. McMorris is looking to win
a third straight Olympic medal in the event.
A Canadian has yet to be crowned Olympic

champion in the men’s slopestyle event.
Parrot and McMorris shared the podium at
PyeongChang 2018 with a silver and bronze,
respectively. McMorris also won bronze
at Sochi 2014, the first time snowboard
slopestyle was part of the Olympic program.
SKI JUMPING
Mackenzie Boyd-Clowes finished 16th place
in men’s normal hill which is his best-ever
result at an Olympic Winter Games. Team
Canada’s best-ever result in the event is
13th which was achieved by Steve Collins at
Calgary 1988.
ALPINE SKIING
The men’s downhill event was postponed to
Day 3 because of high winds. Jack Crawford,
Brodie Seger and Broderick Thompson will
compete in hopes of becoming the third
Canadian to win an Olympic medal in the
event. Canada has a pair of medals in the
event – bronze from both Steve Podborski
(1980) and Ed Podivinsky (1984).
FIGURE SKATING
Team Canada will look to secure their thirdstraight medal in the team event.
MEDAL COUNT AFTER DAY 3:
GOLD: 1 SILVER: 1 BRONZE: 4 TOTAL: 6
TEAM CANADA
•
With four medals (one gold and
three bronze), Day 3 at Beijing 2022 has
been the most successful day for Team
Canada at an Olympic Winter Games.
•
Following the bronze medal in ski
jumping, Canada joins the United States in
having won at least one medal across 14
winter Olympic sports — the most among all
National Olympic Committees

“ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ” Υπάρχει πολλή άγνοια και προκατάληψη για τον
Χριστό και το Ευαγγέλιο. Ένας νέος μας ομολογεί τα εξής: “Δεν πίστευα στον
Χριστό, στο Ευαγγέλιο. Ζούσα μέσα στην αμαρτία και τις απολαύσεις του
κόσμου. Κάποια μέρα όμως με συνάντησε ο Χριστός, ο ευλογημένος μου
Σωτήρας. Τέρμα τα ξενύχτια και οι αμαρτωλές πράξεις μου. Φωτίστηκε ο
δρόμος μου. Απόκτησα ζωή. Βρήκα κοντά στον Χριστό, τέλεια
ικανοποίηση. Το πρόσωπο μου φωτίστηκε. Νόμιζα πριν, ότι οι χριστιανοί
που διαβάζουν τα λόγια του Θεού είναι οι αποτυχημένοι της ζωής. Κάποια
στιγμή στράφηκα και εγώ στον Χριστό μετανιωμένος. Τότε μόνο κατάλαβα
την πραγματικότητα. Ανοιξε μπροστά μου μια καινούρια ζωή, γεμάτη
χαρά. Ένας εντελώς καινούριος κόσμος. Η Αγία Γραφή έγινε η αγαπημένη
μου καθημερινή συντροφιά. Δεν χορταίνω να τη διαβάζω και να ανακαλύπτω
όλο και καινούριους θησαυρούς. Τελικά θέλω να ομολογήσω ότι ο Χριστός
είναι η μόνη ζωή.”
Τι γίνεται με μας αγαπητοί μου; Μήπως έχουμε λαθεμένη εντύπωση και
εμείς για τον Χριστό, το Ευαγγέλιο;
Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μας λέει ο Χριστός: “Και θα γνωρίσετε την
αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει”. Το ίδιο λέει ο Χριστός σε
όλους μας: “Μην έχεις λαθεμένη εντύπωση για τη σωτηρία μου. Σε αγαπώ
αληθινά. Πέθανα για σένα στο σταυρό. Θέλω να έρθω και να γίνω ο
Σωτήρας σου”. Θα αφήσεις άραγε τον Χριστό να μπει στην καρδιά
σου; Δοκίμασέ τον, δεν θα χάσεις. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να γίνει η
αρχή της νέας σου ζωής μαζί με τον Χριστο!

Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη του
Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

SNOWBOARD
•
Canada now leads all National
Olympic Committees with five Olympic
medals in men’s snowboard slopestyle (one
gold, one silver, three bronze).
•
Mark McMorris’ third-straight
Olympic bronze in men’s slopestyle has
earned him the title of most-decorated
Canadian Olympic snowboarder. He is the
oldest medallist in the event (28 years, 59
days).
•
McMorris is the first to win three
consecutive bronze medals in the same
individual event at the Olympic Winter
Games. He is only the third Olympian, winter
or summer, to do so.
•
Max Parrot was crowned Team
Canada’s first-ever men’s slopestyle
champion. He is the oldest gold medallist in
men’s slopestyle snowboarding (27 years,
245 days).
SKI JUMPING
•
Canada won its first-ever Olympic
medal in ski jumping with a bronze in the
Olympic debut of the mixed team event.
The previous best-ever Canadian result in
ski jumping was a 7th place finish by Horst
Bulau in the men’s individual large hill event
at Calgary 1988.
•
This is the first Olympic ski jumping
medal won by a North American country
since Chamonix 1924.
ALPINE SKIING
•
Jack Crawford’s fourth place
finish in men’s downhill alpine skiing is
Team Canada’s best-ever result since Ed
Podivinsky won bronze at Lillehammer 1994.
SHORT TRACK SPEED SKATING
•
With a bronze medal in the
500m event, Kim Boutin is just the second
Canadian female short track speed skater
to earn four Olympic medals following Tania
Vicent.
FREESTYLE SKIING
•
Megan Oldham and Olivia Asselin
have qualified to compete in the inaugural
women’s big air final.
MEDAL COUNT AFTER DAY 4:
GOLD: 1 SILVER: 1 BRONZE: 4 TOTAL: 6
BIATHLON
•
Scott Gow’s 5th place finish in
the men’s 20km individual biathlon event is
a Canadian Olympic record. He also tied
Canada’s best-ever Olympic result in any
men’s biathlon event (Jean-Philippe Le
Guellec in men’s 10km sprint at Sochi 2014).
FREESTYLE SKIING
•
Team Canada’s Megan Oldham
and Olivia Asselin placed 4th and 8th
respectively in the Olympic debut of women’s
freeski big air.
HOCKEY
•
Team Canada remains undefeated
in the women’s Olympic hockey competition.
The Canadian women have outscored their
opponents by a total of 33-5.
•
Ann-Renée Desbiens set the
Canadian record for saves in an Olympic
hockey game (men’s and women’s hockey)
with 51 saves during the CAN-US women’s
hockey game.
SHORT TRACK SPEED SKATING
•
Charles Hamelin will compete in
the men’s 1500m on Day 5. It will be the last
Olympic race of his career in an individual
distance event.
Beijing 2022: Team Canada at the end of
Day 5

MEDAL COUNT AFTER DAY 5:
GOLD: 1 SILVER: 2 BRONZE: 5 TOTAL: 8
ALPINE SKIING
•
Four Canadians finished in the top
30 of the women’s slalom. Erin Mielzynski
and Laurence St-Germain placed 16th and
17th, respectively. Ali Nullmeyer ended up
21st while Amelia Smart was 27th.
FREESTYLE SKIING
•
Evan McEachran was the lone
Canadian in the final of the men’s big air,
the first time this event is on the Olympic
program. He finished ninth overall.
SHORT TRACK SPEED SKATING
•
With a silver, Steven Dubois has
won Team Canada’s third-ever Olympic
medal in the men’s 1500m. Charles Hamelin
won gold at Sochi 2014 after Marc Gagnon
captured bronze 20 years ago at Salt Lake
City 2002. Gagnon is now an assistant
coach with the national team.
SNOWBOARD
•
As the pandemic began to shut
down the world in March 2020, Meryeta
O’Dine lost her brother, Brandon, to cancer.
The Canadian snowboarder had to relearn how to be an Olympic-level athlete,
working with psychologists to help fight
anxiety and depression. O’Dine’s work paid
off Wednesday, winning her first Olympic
medal, a bronze, in the women’s snowboard
cross event at Beijing 2022.
•
Team Canada has won a medal
in all but one Olympic women’s snowboard
cross event since it made its debut at Turin
2006.
MEDAL COUNT AFTER DAY 6:
GOLD: 1 SILVER: 4 BRONZE: 7 TOTAL:
12
TEAM CANADA
•
Canada has won four medals (2
silver, 2 bronze) on Day 6 at Beijing 2022.
Matches Turin 2006 (2 silver, 2 bronze) for
the most number of medals won on a Day 6.
ALPINE SKIING
•
Jack Crawford won Canada’s firstever Olympic medal in the men’s alpine
combined event. Alpine combined (one
downhill run + one slalom run) replaced the
combined (one downhill run + two slalom
runs) starting at Vancouver 2010.
FREESTYLE SKIING
•
Marion Thénault, Miha Fontaine
and Lewis Irving won bronze in the Olympic
debut of the mixed team aerials event.
•
It is Canada’s first Olympic aerials
medal since Veronica Brenner and Deidra
Dionne won silver and bronze, respectively,
in the women’s event at Salt Lake City 2002.
SNOWBOARD
•
Eliot Grondin won Canada’s
second-ever Olympic medal in men’s
snowboard cross. The other was also a
silver won by Mike Robertson at Vancouver
2010.
•
Brooke D’Hondt (16), Team
Canada’s youngest athlete at Beijing 2022,
made her Olympic debut on Day 5 and
placed 10th in women’s snowboard halfpipe.
SPEED SKATING
•
Isabelle Weidemann won her
second medal at Beijing 2022 – it is Canada’s
first medal in the women’s 5000m long track
speed skating event since Vancouver 2010.
•
She is only the third Canadian ever
to win a medal in the women’s 5000m event
(Clara Hughes, Cindy Klassen).
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

11 Φεβρουαρίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική νομοτελειακή αρχή:
Η έννοια τής Ελευθερίας
Ηλίας
υφίσταται μόνο σε πεΚουτίνας
ριβάλλον κανόνων και
περιορισμών.
Όταν τυχόν οι περιοριστικοί κανόνες εκλείψουν, τότε ο άνθρωπος
δεν γίνεται πιο ελεύθερος∙ γίνεται μόνον
αν-εύθυνος. Διότι παύει πια να νοιάζεται για
το σύνολο και καταλήγει να τον ενδιαφέρει
μόνο ο εαυτός του με ακατέργαστο συνειδησιακά τρόπο, γινόμενος έτσι πολύ γρήγορα ανελεύθερο υποχείριο των ενστίκτων
του και σε τελική ανάλυση προοδευτικά
ασυνείδητος.
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πως
ελευθερία είναι η έλλειψη περιορισμών.
Αυτό όχι μόνο είναι μία στεγνή και άστοχη
ερμηνεία, αλλά επιπλέον καίριο λάθος που
υπονομεύει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον οθσιαστικό πλούτο τής αληθινής
ελευθερίας.
Την Ελευθερία την ζεις όταν αναγνωρίζεις
ότι είναι αναγκαίο να βάζεις ο ίδιος όρια
στον εαυτό σου και στη ζωή σου.
Κυρίως όμως όταν καταλαβαίνεις ‘’πότε και
πού’’ να βάζεις τα όρια. Διότι από τη στιγμή που αναγνωρίζεις τα όριά σου, είσαι σε
θέση να αναλαμβάνεις την εσωτερική ευθύνη να τα σεβαστείς.
Η ανάληψη ευθύνης είναι όμως που πάντοτε θα μας κάνει αληθινά, και σε βάθος, ελεύθερους ανθρώπους. Ευθύνης εσωτερικής,
πρωτίστως προς τον εαυτό μας∙ και όχι με
την έννοια τής έξωθεν υποχρέωσης.
Φυσικά, είναι άλλο πράγμα ο βίαιος εξωτερικός καταναγκασμός σε (ασφυκτικά) όρια,
και τελείως άλλο η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ αναγνώριση τής αξίας ύπαρξης ορίων. Η πρώτη
εκδοχή τυραννάει,και σκλαβώνει το άτομο
ενώ η δεύτερη εκδοχή ωριμάζει τον ίδιο και
το αίσθημα ελευθερίας.
Είναι άλλο πράγμα να μάχεσαι να ανατρέψεις ένα ανελεύθερο καθεστώς που σου
έχει επιβληθεί με σωματική βία, και εντελώς
διαφορετικό να τοποθετείς αυτό που εσύ
εσφαλμένα θεωρείς προσωπική ελευθερία
πάνω από τη συλλογική της κοινωνίας.
Ελεύθερος μπορεί να είναι μόνο εκείνος
ο πολίτης ο οποίος αναγνωρίζει και σέβεται την αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων
συγκρότησης τής συλλογικής ζωής σε μία
Πολιτεία.
Ελεύθερος είσαι μόνο όταν έχεις και σέβεσαι απαράβατα όρια που έχεις θεσπίσει ο
ίδιος για τον εαυτό σου∙ ποτέ όμως όταν
τα κατακρεουργείς, τα κάνεις ακορντεόν ή
απλώς τα επικαλείσαι προσχηματικά.
Η ιστορία με την ισχνή μειοψηφία των φορτηγατζήδων που επιδιώκουν να γονατίσουν
όχι απλά μια κυβέρνηση, αλλά μια οκόκληρη κοινωνία , πρέπει και επιβάλλεται να
τελειώσει.
Δεν είναι μαχητές της Ελευθερίας. Είναι
προβληματικά άτομα που έχουν αναπτύξει
μια διεστραμμένη αντίληψη περί της ελευθερίας και της έκφρασης της.
Η κοινωνία έχει τους κανόνες της και αν δεν
είναι της αρεσκείας τους μπορούν κάλιστα
να ζήσουν απομονωμένοι στο περιθώριο
της. Αν θέλουν να ζήσουν ανάμεσα μας θα
πρέπει να παίξουν με με τους κανόνες που
έχει κάνει αποδεκτούς η πλειοψηφία των
πολιτών. Αρκετά μας έχουν στοιχίσει.

ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ;

Η Ελληνική κυβέρνηση πήρε μια απόφαση
για την διαχείριση του μεταναστευτικού.
Τόσες μέρες γίνεται ένα μπάχαλο μεταξύ
υποστηρικτών και διαφωνούντων. Το μπάχαλο προκαλείται γιατί δεν υπήρχε πρότερη
ενημέρωση.
Η αφορμή αυτή την φορά ήταν η επίσκεψη υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότη Μηταράκη στο Πακιστάν και το Μπαγκαντές. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του Ελληνικού υπουργείου, «την
προώθηση ενός νέου μοντέλου συνεργασίας με χώρες προέλευσης μεταναστών,
όπως είναι το Μπανγκλαντές, η οποία
εστιάζει, αφενός στην παροχή δυνατοτήτων νόμιμης μετανάστευσης και ειδικότερα
σε τομείς εποχικής εργασίας( παραπλήσια
συμφωνία με το Μεξικό έχει και ο Καναδάς)
και, αφετέρου, στην από κοινού καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και
των δικτύων λαθροδιακινητών».
Ο Έλληνας υπουργός συνυπέγραψε με
τους δύο υπουργούς του Μπανγκλαντές
διμερές Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ όπως
επισημαίνεται στο ίδιο δελτίο τύπου, με τη
σύναψη διμερών συμφωνιών η Ελλάδα στοχεύει «στην καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης και στην κάλυψη αναγκών
της ελληνικής οικονομίας με εποχικούς εργαζόμενους, αποφεύγοντας τη μόνιμη παραμονή στη χώρα μας». Με τις συμφωνίες
αυτές, διευκρινίζεται ότι τίθενται συγκεκριμένα όρια διαμενόντων σε συνάφεια με
την εθνική μεταναστευτική πολιτική, δεν
επιβαρύνονται κοινωνικές δομές με μέλη
οικογένειας ούτε προβλέπεται μακροχρόνια παραμονή, ενώ η παραμονή συνδέεται
υποχρεωτικά με συγκεκριμένη θέση εργασίας, που πρέπει να έχει συμφωνηθεί πριν
από την άφιξη του πολίτη τρίτης χώρας.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ;

Λαθρομετανάστες, οικονομικοί μετανάστες
και πρόσφυγες, υπό τις οδηγίες διακινητών
ανθρώπων χρησιμοποιούν το «άσυλο» για
να παραμείνουν στην χώρα που επιθυμούν.
Αυτό το δικαίωμα οριστικοποιήθηκε στην
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από τη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1948.
Όμως σήμερα οι συνθήκες είναι εντελώς
διαφορετικές και η απόφαση εκείνη χρησιμοποιείται πλέον για οικονομικά, πολιτικά
και γεωπολιτικά κέρδη. Το δικαίωμα αίτησης ασύλου βασιζόταν αρχικά στο τεκμήριο
ότι, όταν ένας πρόσφυγας είχε καταφέρει
να διασχίσει τα σύνορα της χώρας του σε
μια ασφαλή χώρα, και έτσι το ταξίδι από τον
διωγμό του θα είχε τελειώσει. Δεν ανέφερε πουθενά πως το άσυλο δημιουργήθηκε
ώστε οι ματανάστες να μπορούν να διασχίζουν όποιες χώρες θέλουν και ανάλογα τις
ανάγκες τους να επιλέγουν σε ποια θα ζητήσουν για μια καλύτερη ζωή.
Στην Δύση κυριαρχεί η πολιτική πως θα
πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες που αντιτωπίζουν προβλήματα, να ανεβεί το βιοτικό
επίπεδο και έτσι να σταματήσουν οι ροές.
Στην πραγματικότητα η πολιτική αυτή δεν
έχει αποτέλεσμα γιατί αυτοί που μπορούν
να φύγουν από τις χώρες προέλευσης δεν
είναι οι πολύ φτωχοί, αλλά όσοι έχουν ένα
καλύτερο βιοτικό επίπεδο και αναζητούν
καλύτερο, αυτό που βλέπουν ότι υπάρχει
στην Δύση μέσω των κινητών τους. Έτσι

Ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας Σταύρου
Μενεγάκη 13, Φεβρουαρίου 2022
Είμαι μικρό και δεν μπορώ τον πόνο μου να γράψω
μα δεν περνάει ούτε στιγμή παππού να μην φωνάξω
Άσπρα αγγελούδια του ουρανού εκεί ψηλά που είστε
αν δείτε τον παππούλη μας να τον καλωσορίστε
Παππού στον τάφο σου έρχομαι μαζί με τη μαμά μου
και λουλουδάκια σου κρατώ μαζί με τα Φιλιά μου
Για μας ποτέ δεν πέθανες και οι μέρες ας περνάνε θα
είσαι στην καρδούλα μας ποτέ δεν σε ξεχνάμε
Θα σε θυμόμαστε για πάντα τα εγγόνια σου Ελένη,
Ελευθέριος και Σταύρος

Rest in Peace

μια οικογένεια με ένα φυσιολογικό επίπεδο
διαβίωσης, μαζεύει χρήματα για τον νεαρό
άντρα ο οποίος ταξιδεύει στην Ευρώπη,
στην χώρα που επιθυμεί, ώστε αυτός να
λειτουργήσει ως «βάση» για τα υπόλοιπα
μέλη της οικογένειας. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η οικονομική μετανάστευση μέσω της
λαθρομετανάστευσης
Εδώ ακριβώς η Ελλάδα έρχεται να αλλάξει
την διαδικασία με ένα μοντέλο που ήδη είναι
πετυχημένο σε χώρες της Μέσης Ανατολής,
όπως το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Με τα Μνημόνια Κατανοήσης που
υπέγραψε η Ελλάδα με το Πακιστάν και το
Μπαγκλαντές πετυχαίνει τα εξής σημαντικά:
Το πρώτο και κυριότερο, βάζει το πρόβλημα
στην χώρα προέλευσης και φέρνει απέναντι
στους οικονομικούς μετανάστες (λαθρομετανάστες) τους πολύ φτωχούς ομοεθνείς
τους οι οποίοι για πρώτη φορά, έχουν την
δυνατότητα να εργαστούν σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, και στην συνέχεια να επιστρέψουν
ώστε να έχει καλύτερο βιοτικό επίπεδο η οικογένεια τους συνολικά.
Το επόμενο φυσιολογικό αποτέλεσμα της
πολιτικής αυτής, θα είναι ο περιορισμός των
δουλεμπόρων και εγκληματίων νομίμων και
μη. Η πολιτική του Ασύλου έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη βιομαχανία αντίστοιχη των εμπόρων όπλων και ναρκωτικών η
οποία φτάνει μέχρι τις πρωτεύουσες των
Ευρωπαϊκών χωρών.
Τα δύο παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα την Ασφάλεια των συνόρων και ειδικά
τα Θαλάσσια. Με αφορμή, ένα «δώρο» του
Ερντογάν, τα γεγονότα στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020, η Ελλάδα κατάφερε να φέρει
την Ευρώπη στα σύνορα της, να σφραγίσει
τον Έβρο με τον φράχτη και άλλες δομές,
και να διασπείρει δυνάμεις σε όλο το Αιγαίο.
Οι ροές έχουν μειωθεί πάρα πολύ στα Ελληνικά σύνορα με τους δουλεμπόρους να
επιλέγουν άλλες διαδρομές στην Μεσόγειο,
και η παραπάνω πολιτική θα μπορεί να τις
μειώσει ακόμα περισσότερο.

Έλεγχος των νόμιμων οικονομικών μεταναστών από την Πολιτεία και όχι κόμματα και
οργανώσεις
Πριν κάποιος κρίνει τις επισκέψεις του Νότη
Μηταράκη και τι υπέγραψε ως εκπρόσωπος της Ελληνικής κυβέρνησης, θα πρέπει
πρώτα να λάβει κάποια πράγματα για να δει
το όφελος συνολικά.
Καταρχήν η κίνηση αυτή είναι μέρος ενός
σχεδίου – ναι για πρώτη φορά μιλάμε για
σχέδιο – στο οποίο συμμετέχουν και άλλα
υπουργεία, όπως αυτό των Εξωτερικών και
Αμύνης. Επίσης θα πρέπει να «κουμπωθεί»
σε ένα σύνολο κινήσεων που έκανε η κυβέρνηση σε δύο χρόνια όπως, τα πιο αυστηρά
κριτήρια εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών
με σκοπό την εποχική εργασία, τον αυστηρό έλεγχο των ΜΚΟ, δημιουργία δομών με
ανθρώπινες συνθήκες για τους υπάρχοντες
πρόσφυγες το οποίο έχει σημασία για την
εικόνα της χώρας στο Εξωτερικό, Δύση και
Ανατολή.
Όλα τα παραπάνω θα δώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την δυνατότητα να έχει μια
πραγματική εικόνα μέσω της νόμιμης εργασίας, αλλά κυρίως, να αρπάξει από τα χέρια
των «ανθρωπιστών» τους μετανάστες, ανάμεσα σε αυτούς, ΜΚΟ, εξωκοινοβουλευτικά
κόμματα και διάφορες οργανώσεις.
Αυτή η ανατρεπτική πολιτική που εφαρμόζει και η Ελλάδα, ουσιαστικά θα «κατάργησει» το δικαίωμα σε οποιονδήποτε
οικονομικό μετανάστη (λαθρομετανάστη)
να διαλέγει όποια χώρα επιθυμεί λέγοντας
απλώς, «άσυλο». Έτσι η Ελλάδα θα μπορεί
πλέον να αξιολογεί τα πραγματικά αιτήματα
ασύλου αφού θα έχουν μειωθεί οι ροές, θα
έχουν χάσει τα κέρδη οι έμποροι ανθρώπων και θα έχουν διασφαλιστεί τα σύνορα.

--------------------------------

Η μητέρα του δολοφόνου φώναξε:« είμαστε
περήφανοι για σένα. Ψηλά το κεφάλι».
Ο πατέρας του δολοφονημένου παιδιού
είπε: « Δέχομαι τη συγνώμη των δραστών.
Θα ήθελα να τους συλλυπηθω για αυτό που
έκαναν».
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The Marriage of Figaro – Review of Greek National Opera Production
The Greek National Opera
has been around for 80
years and it boasts of 3000
performances of 500 works.
In a huge step forward, it has
James
started streaming some of
Karas
its productions and the latest
is a thoroughly entertaining
staging of The Marriage of Figaro. It
deserves praise for the singing, orchestral
playing and the highly imaginative sets.
I will start with the work of Director
Alexandros Efklidis and Set Designer
Yannis Katranitsas. They have come up with
an imaginative and at times brilliant idea for
showcasing the goings on in the mansion of
Count Almaviva. The action of The Marriage
of Figaro in this production takes place in
eight rooms and Katranitsas wants us to
see all of them alone or as many as five of
them at once arrayed across the large stage
of the Stavros Niarchos Foundation Cultural
Center in Athens. I am not sure what the
audience sees in a live performance. I could
not make out if it was a revolving stage or
the sets were changed as necessary with
moving them around.
Angela-Kleopatra
Saroglou
has
dramaturged Lorenzo da Ponte’s libretto
to give us a fresh and vibrant view of the
actions and interactions of the characters
and has added a few more people and
scenes for good measure. She is credited
as Collaborating Director as well.
We start with frantic activity during the
overture where we see people run in and out
of rooms reminiscent of a Feydeau farce.
Cherubino is caught with Barbarina. Count
Almaviva is in his bedroom in an unmade
bed and a pretty woman who is taking some
of her clothes off and joins him. I will not tell
you who she is and you may assume they

are not playing chess. That and
much more.
The opera starts in Figaro and
Susanna’s new bedroom where
Figaro is measuring the space
for a new bed. Usually, they are
alone but Efklidis provides him
with three assistants. Count
Almaviva is visible behind the
door to his bedroom. As the plot
develops, we will see a kitchen
where maids prepare food and
which has a handy refrigerator that serves as
an escape hatch for many of the characters
including, of course, Cherubino, who hides
in it. And there is a toilet with useful shower
curtains and all the amenities of a very busy
large house. It also has a garden and they
bring out plants and shrubs to accommodate
the action in the last scene.
There is a smartly uniformed guard standing
at attention by Count Almaviva. There are
servants, including one preparing a tray of
food. When Marcelina sings about the happy
life of billy-goats and she-goats and frets that
poor women are always treated perfidiously
and cruelly by men, she is mauled by the
guard. He suggestively unbuttons her and
then bares his athletic chest.
In the plethora of characters and comings
and goings, there is a man in many scenes
sitting at a harpsichord with some sheet
music in front of him, I could not figure out
what he is all about. But he does add to the
very busy nature of the production. None
of these people and actions appear in da
Ponte’s text.
Let us praise the singers. A significant
number of them are Greeks. That should not
be worthy of comment but it is. Greece has
a phenomenal cultural heritage but opera is
not one of them. Some great singers, yes,

but how many have made a career of their
vocal prowess in Greece? Not many, to be
polite. But the singers in this production
as individuals and more importantly as an
ensemble do outstanding work in performing
this great opera.
Baritone Dionysios Sourbis is an excellent
Figaro. His Figaro is smart (but not as
smart as Susanna), inventive, loveable and
his light baritone voice sounds beautiful.
Soprano Aphrodite Patoulidou’s Susanna
is attractive, clever and we root for her from
the moment we meet her. He lovely voice
captivates us from start to finish.
Bass-baritone Dimitri Platanias is perhaps
the most well-known cast member and he
plays the muscular, blustering and arrogant
Count Almaviva. Efklidis, as I said, wastes
no time in showing us that Almaviva has
seriously wandering hormones. Platanias
sings and acts the role with aplomb and we
simply wait for him to be brought to earth
and beg “Contessa, perdono.” Platanias
shows superb vocal and acting prowess.
Romanian soprano Cellia Costea represents
the Countess as a woman that is past her
prime and may explain her husband’s
roving eye. She is a sympathetic woman
who is deeply hurt by his infidelity. She
expresses her unhappiness in her great

arias “Porgi, amor” and “Dove
sono.” All we want is beautiful
singing
expressing
sorrow
and pain. Efklidis, in this case
unfortunately, creates activity
for her. She picks up some
sheets of paper and a pen, signs
something. She picks up a photo
album and looks through it. She
does not achieve the emotional
depth that we look for and it
may not be because she is not
capable of doing it but because she is kept
busy doing irrelevant things.
Mezzo-soprano Miranda Makrynioti is a
petite, agile, hormonally supercharged
Cherubino with a delightful voice and a
wonderful performance. Marissia Papalexiou
plays the plotting Marcelina who, with the
devious Dr. Bartolo, (Yannis Yannisis) tries
to score some money for breach of promise
to marry. In this production she is played
as a sexually attractive vixen. A positive
change.
Vassilis Christopoulos conducts the highly
capable Greek National Opera Orchestra
and Chorus.
The production strives to illustrate many
aspects of the opera by showing a wealth of
activity that one never sees. The odd time it
seems like too much activity. But the result is
a colourful, vibrant, well-sung and wonderful
performance. A joy to hear and see.
The Marriage of Figaro by Wolfgang
Amadeus Mozart in a production by the
Greek National Opera at the Stavros
Niarchos Foundation Cultural Center in
Athens is being streamed by GNO TV.
For more information visit https://www.
nationalopera.gr/

Ταινία animation από την Ελλάδα διακρίθηκε σε διαγωνισμό στις Κάννες
Κλεισμένη μέσα στο μικροσκοπικό σπίτι
της η νεαρή Ινδοαμερικανή Αμίνα που ζει
σε μία μεγαλούπολη προσπαθεί να δουλέψει εγκλωβισμένη στους τέσσερις τοίχους
του διαμερίσματος της, καθισμένη για ώρες
μπροστά από τον υπολογιστή της. Όταν κάποια στιγμή βυθίζεται στις σκέψεις της και
στις πιέσεις που της επιφυλάσσει η ενήλικη ζωή, τότε αναπάντεχα και πρωτόγνωρα
πράγματα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι της,
με την Αμίνα να έρχεται αντιμέτωπη με αόρατους εχθρούς και προσωπικούς δαίμονες. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί το σενάριο της μικρού μήκους animation
ταινίας, «Mine» της Δάφνης Ξουράφη που
απέσπασε το βραβείο της καλύτερης ταινίας
animation στο Cannes - World film festival.
Μέσω της οκτάλεπτης ταινίας κινουμένων
σχεδίων η 28χρονη Δάφνη Ξουράφη επιλέγει να μιλήσει για τα θέματα ψυχικής υγείας που καλούνται να διαχειριστούν οι άνθρωποι, ειδικά όταν αναγκάζονται να είναι
έγκλειστοι μέσα στην οικία τους στέλνοντας
στο τέλος όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα για
το πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν.
«Με βάση αυτή την εικόνα ήθελα να κάνω
μια ταινία που να μιλάει γενικότερα για την
ψυχική υγεία, για το πώς είναι να νιώθεις
εγκλωβισμένος στο κεφάλι σου, το οποίο
μπορεί να συμβεί είτε αν έχεις θέματα ψυχικής υγείας, είτε λόγω μοναξιάς, είτε λόγω
δουλειάς, είτε λόγω του τρόπου ζωής μας.

Ήθελα να δείξω πώς είναι να φτιάχνεις μόνος σου μια φυλακή στο κεφάλι σου και να
μην καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα σε
βαλτώνει και σε βουλιάζει, μέχρι να είναι
πολύ αργά. Αυτή ήταν η πρώτη ιδέα για την
ταινία. Εμπνεύστηκα από δικούς μου αγώνες πάνω σε αυτό το ζήτημα αλλά και από
αγώνες φίλων μου, και συγκεκριμένα μιας
φίλης μου που ζει στην Αμερική», εξηγεί στο
Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Ξουράφη.
Δουλεύοντας τουλάχιστον για 12 ώρες την
ημέρα μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία της,
η κ. Ξουράφη όσο περνούσε ο καιρός είχε
μπει τελείως στη θέση της πρωταγωνίστριας ζώντας ουσιαστικά το ίδιο το σενάριο
που είχε γράψει.

Το ταξίδι του «Mine» ξεκίνησε πριν περίπου
2 χρόνια, όταν η πρόταση της κ. Ξουράφη
ήταν μία από τις νικήτριες του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας από το Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου και το ΥΠΠΟΑ, ωστόσο
στη συνέχεια άλλαξε το σενάριο της ταινίας
της διατηρώντας όμως στο επίκεντρο, την
ψυχική υγεία των ανθρώπων. «Έκανα την
ταινία μόνη μου, έπρεπε να λέω όχι σε δουλειές και να ζω με πολύ λίγα χρήματα για
να μπορέσω να την βγάλω και με βοήθησε
πολύ η χρηματοδότηση, χωρίς αυτήν δεν
θα μπορούσε να χε γίνει η ταινία», αναφέρει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ξουράφη.
Φτιάχνοντας ιστορίες από παιδί, γράφοντας
και ζωγραφίζοντας οτιδήποτε έκανε την
καρδιά της να χτυπά πιο γρήγορα, γοητευμένη από τους μεγαλύτερους δημιουργούς
κινουμένων σχεδίων και εμπνευσμένη από
τη δύναμη μιας καλής ιστορίας, που μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο, η Δάφνη
Ξουράφη παρότι αποφοίτησε από το τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου
Αθηνών αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει
το χαρτί και το μολύβι για να αρθρογραφεί
αλλά για να ζωγραφίζει. Έτσι μετά τις σπουδές της και αφού διαπίστωσε ότι δεν θέλει
να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας, έφτιαξε το δικό της κόμικ και έλαβε μέρος στο Comicdom, το φεστιβάλ για
τα κόμικς που πραγματοποιείται στη χώρα.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές
της σπουδές πάνω στο animation στο πανεπιστήμιο του Dundee, ενώ όταν επέστρεψε
στην Αθήνα δημιούργησε κινούμενα σχέδια,
storyboards και εικονογραφήσεις για πελάτες, όπως η Google, το Μουσείο της Ακρόπολης, ο δήμος Αθηναίων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
«Το animation στην Ελλάδα περιορίζεται
σε μεγάλο βαθμό στο κομμάτι της διαφήμισης, στο εμπορικό κομμάτι. Αυτό που με
θλίβει και πιστεύω μπορεί να αλλάξει είναι
ότι βλέπω πολλά παιδιά να είχαν τα ίδια
όνειρα που είχα κι εγώ και να νιώθουν ότι
δεν έχουν τρόπο να τα πραγματοποιήσουν,
δεν έχουν τρόπο να βγάλουν το ψωμί τους
κάνοντας animation και θα περιοριστούν σε
ένα κομμάτι που μπορεί να μην τους αρέσει για να επιβιώσουν. Οι περισσότεροι
Έλληνες animators είμαστε αυτοδίδακτοι.
Είμαστε δυσεύρετοι, σπάνιοι και πρέπει
να λάμψουμε ακριβώς επειδή είμαστε λίγοι κι επειδή μαθαίνουμε μόνοι μας αυτή
την τέχνη. Δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα καθώς αν θέλει κάποιος να φτιάξει μια ταινία
animation πρέπει να βρει χρηματοδότηση.
Χρειάζεται δηλαδή χρήματα και χρόνο και
να μην κάνει τίποτα άλλο, να μην χρειάζεται
να βιοποριστεί παράλληλα, για να μπορεί
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ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ;
Έκδοση Αποστολικής Εκκλησίας

1.
“Τί σημαίνει η λέξη “άγιος;”
Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, “άγιος” σημαίνει καθαρός, ξεχωρισμένος για τον Θεό.
2.
Ποιοί είναι “άγιοι;”
Στην Καινή Διαθήκη άγιοι θεωρούνται όλοι
οι αναγεννημένοι Χριστιανοί, αυτοί που
άφησαν την αμαρτία και ζουν μια ζωή καθαρή και αφιερωμένη στον Χριστό.
•
Εφεσίους α΄1-4 “Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού... προς τους αγίους
τους όντας εν Εφέσω... και πιστούς εν
Χριστώ Ιησού.. ευλογητός ο Θεός... καθώς
εξέλεξε ημάς... δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης.”
•
Α΄ Κορινθίους ς΄11 “και τέτοιοι
(αμαρτωλοί) υπήρχατε μερικοί αλλά... αγιασθήκατε.. δια του Πνεύματος του Θεού.”
3.
Πότε γίνονται οι άνθρωποι
άγιοι;
Άγιοι γίνονται όταν μετανοήσουν οι άνθρωποι και αναγεννηθούν. Τότε η χάρη του
Κυρίου τους αλλάζει εσωτερικά, ώστε να
μισούν την αμαρτία και να ποθούν μια ζωή
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Α΄ Πέτρου α΄13-16 “Καθώς είναι άγιος
Εκείνος όστις σας εκάλεσε, ούτω και εσείς
γίνεστε άγιοι εν πάση διαγωγή.”
4.
Μπορώ κι εγώ να γίνω άγιος;
Μπορείς να γίνεις, και πρέπει να γίνεις, αν
θέλεις να δεις το πρόσωπο του Κυρίου.
•
Εβραίους ιβ΄14 “Ζητείτε ειρήνη
μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του
οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον.”
•
Ματθαίος ε΄8 “Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν διότι αυτοί θέλουσι ιδεί
τον Θεόν.
5.
Πώς μπορώ να γίνω άγιος;
Μπορείς να γίνεις, αν αφήσεις τη ζωή της
αμαρτίας και φέρεις την καρδιά σου στο
Χριστό, με ταπείνωση και προσευχή, να την
καθαρίσει με το αίμα Του. Ο καθαρισμός
γίνεται αόρατα και πνευματικά τη στιγμή
που ταπεινώνεσαι και ζητάς το έλεος του
Κυρίου.
Β΄ Κορινθίους ς΄17-18 “Δια τούτο εξέλθετε
εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει
ο Κύριος και μη εγγίσετε ακάθαρτο και εγώ
θέλω σας δεχθεί... ας καθαρίσουμε εαυτούς
από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβω
Θεού.”
Α΄ Ιωάννου α΄7-10 “Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.”

συνέχεια από τη σελίδα 28
να αφοσιωθεί στην ταινία του, εκτός βέβαια
αν τον πλαισιώνει μία ομάδα 20 ατόμων»,
εξηγεί.
Έχοντας ως πρότυπο και θαυμάζοντας τον
Hayao Miyazaki, τον Sylvain Chomet, τον
Satoshi Kon αλλά και τα κινούμενα σχέδια
της Disney την εποχή των 90's, η κ. Ξουράφη θεωρεί ότι το animation μπορεί να σπάσει τη φόρμα και να αναδείξει τον ψυχισμό
ενός ανθρώπου με έναν πιο σουρεαλιστικό
τρόπο.
«Θα κάνεις animation για να σπάσεις τελείως την φόρμα γιατί φτιάχνεις κόσμους από

ΟΙ ΑΓΙΟΙ
6.
Ποιά γνώμη επικρατεί σήμερα
για τους αγίους;
Ο κόσμος πιστεύει ότι “άγιοι” είναι άτομα
που έζησαν μια στερημένη ζωή σε μοναστήρια και άλλα απομονωμένα μέρη, με
συνεχείς νηστείες και προσευχές, ή άτομα
που ωφέλησαν και υποστήριξαν την Εκκλησία σε δύσκολες στιγμές. Άγιοι ακόμη
θεωρούνται και όσοι υπέστησαν μαρτυρικό
θάνατο για την πίστη τους. Δεν περνάει
καθόλου από τη σκέψη του ότι μπορεί να
γίνει κανείς άγιος με τη χάρη του Χριστού
και να ζει μέσα στον κόσμο αυτό σαν ένας
απλός άνθρωπος με τη δουλειά του και την
οικογένειά του. Δεν ξέρει ότι αγιοσύνη είναι
μια καθαρή ψυχική κατάσταση που την ζητάει ο Θεός από όλους τους πιστούς. Χωρίς
αυτήν δεν θα δει κανείς τον Θεό (ζητείτε τον
αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί
τον Κύριον – Εβρ. Ιβ΄14).
7.
Πώς προέκυψαν οι άγιοι που
τιμά σήμερα η Εκκλησία;
Πολλά χρόνια μετά την Αποστολική εποχή,
κυρίως από τον 4ο αιώνα και μετά, άρχισαν
οι άνθρωποι να τιμούν και να επικαλούνται
τους μάρτυρες και να προσκυνούν τα λείψανά τους. Αργότερα επεκτάθηκε η επίκληση
και σε άλλα άτομα που ήσαν κυρίως ασκητές, μοναχοί ή επίσκοποι. Καθιερώθηκαν
και ειδικές γιορτές προς τιμήν τους (Εκκλ.
Ιστορία Στεφανίδη, σελ. 315).

και περιμένουν την ανάσταση. Αποκάλυψη α΄23, Φιλιπ. Α΄24-25. Ο Παύλος ήξερε
ότι μπορούσε να βοηθήσει τους πιστούς
μόνον εφόσον έμενε κοντά τους. Όταν πέθαινε, θα πήγαινε με τον Χριστό. Αυτό θα
ήταν καλύτερο γι αυτόν, όχι όμως για τους
πιστούς, γιατί δεν θα μπορούσε πια να τους
βοηθήσει.
11.
Μεσιτεύουν για μας οι άγιοι;
ΟΧΙ. Ο μοναδικός μεσίτης είναι ο Χριστός,
γιατί είναι ο Υιός του Θεού που αναστήθηκε
και ζει. Α΄ Τιμοθ. Β΄5 “Είναι ένας μεσίτης
μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς.”
12.
Κάνει να προσευχόμαστε σε
αγίους και να επικαλούμαστε τη βοήθειά
τους;
ΟΧΙ. Η Αγία Γραφή τονίζει ότι η προσευχή
μας πρέπει να απευθύνεται στον Ουράνιο
Πατέρα μας, μέσω του Ιησού Χριστού, που
είναι ο μόνος Μεσίτης και η μοναδική οδός.
Λουκάς ια΄2 “Όταν προσεύχεστε, λέγετε,
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς...”
Ιωάννης ιδ΄6 “Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια
και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα
ειμή δι εμού.”
Οι Άγιοι δεν βρίσκονται κοντά μας, δεν μας
βλέπουν και δεν μπορούν ν΄ακούσουν την
προσευχή μας. Μόνον ο Τριαδικός Θεός
είναι πανταχού παρών και μπορεί να

ακούει προσευχή.
Η προσευχή προς τους αγίους είναι άσκοπη, γιατί δεν την ακούνε, ούτε έχουν από το
Θεό εξουσία να βοηθούν τους ανθρώπους
που είναι στη γη.
13.
Κάνουν θαύματα οι άγιοι;
Άν είχαν χάρη από τον Θεό, έκαναν θαύματα ενόσω ζούσαν. Όταν πεθαίνουν,
δεν προσφέρουν πια καμιά υπηρεσία. Αν
γίνεται κανένα θαύμα, το κάνει ο ευσπλαχνικός Πατέρας μας που βοηθάει τους
ανθρώπους, έστω κι αν, από άγνοια, δεν
προσεύχονται κατευθείαν σ΄Αυτόν. Πολλά
όμως θαύματα που διαδίδονται ότι κάνουν
οι άγιοι είναι αναληθή.
14.
Υπάρχουν και άγιοι που δεν είναι γνήσιοι;
Υπάρχουν, Αυτούς δεν τους αναγνωρίζει ο Θεός. Οι άνθρωποι τους ονόμασαν
“αγίους” επειδή υποστήριξαν την Εκκλησία τους. Παράδειγμα είναι η Βασίλισσα
Θεοδώρα που θεωρείται αγία γιατί αναστήλωσε τις εικόνες και γιορτάζεται στις 11
Φεβρουαρίου. Η αναστήλωση των εικόνων
είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού.
Συμπέρασμα
Άγιοι, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είναι
όλοι οι αναγεννημένοι Χριστιανοί που
ζουν μια ζωή καθαρή από αμαρτίες. Οι
σημερινές αντιλήψεις περί αγίων δεν είναι
σύμφωνες με την αποστολική παράδοση.
Προέρχονται από τη Βυζαντινή εποχή, που
υπήρχε άγνοια του Λόγου του Θεού.

8.
Είναι σωστό αυτό να γίνεται;
ΟΧΙ. Δεν είναι σωστό. Είναι τελείως αντίθετο με το θέλημα του Θεού και την αποστολική διδαχή που αποκαλύπτεται μέσα στην
Αγία Γραφή. Πουθενά στη Γραφή ο Θεός δε
δίνει δικαίωμα σε κανένα να ανακηρύξει κάποιον “άγιο.”
9.
Πού πάνε οι άγιοι όταν
πεθάνουν;
Όλοι οι πιστοί που είναι αναγεννημένοι και
συνεπώς είναι άγιοι, όταν πεθάνουν πηγαίνουν να είναι με τον Χριστό. Φιλιπ. Α΄23
“έχων μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και
να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον.”
10.
Τί κάνουν κοντά στον Χριστό οι
άγιοι;
Αναπαύονται από τον κόπο και το έργο τους
το μηδέν, μπορείς να πεις ιστορίες χωρίς να
σε περιορίζει, να μπεις στον ψυχισμό του
ανθρώπου και να δημιουργήσεις ιστορίες
από εκεί.
Μπορείς να φέρεις στην "ζωή" οποιονδήποτε κόσμο φανταστείς κι αυτός είναι ένας
τρόπος να πεις ιστορίες από την άλλη πλευρά», σημειώνει.
Σημειώνεται ότι η ταινία κατέκτησε το βραβείο καλύτερης ταινίας animation για τον
μήνα Δεκέμβριο και πήρε το εισιτήριο για
να διαγωνιστεί για την καλύτερη ταινία
animation της χρονιάς. Ακόμη οι υπόλοιποι συντελεστές της ήταν: Μουσική- Χάρης Κάτσιλης, Ήχος Paul Drauz-Brown και
Supervising: Stefanos Pletsis.
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5,000 copies circulated every week
Weekly issue delivered to over 60 locations in the GTA area
Publications are available to be viewed online on our website and
on social media platforms.

Fast Advertisement Creation
Call us at: 416-465-3243
greekpressnews@gmail.com
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11 Παρασκευή

Αγ. Βλασίου επ.
Σεβαστείας /
Θεοδώρας
Αυγούστης /
Γεωργίου Σερβίας

12 Σάββατο

13 Κυριακή

14 Δευτέρα

15 Τρίτη

16 Τετάρτη

17 Πέμπτη

Αγ. Μελετίου
Αντιοχείας /
Χρήστου
Κηπουρού/
Αλεξίου Μόσχας

Αγ. Ακύλα +
Πρισκίλλης /
Συμεών
Νεμάνια

Αγ. Αυξεντίου /
Ουαλεντίνου επ.
Τέρνι /Μάρωνος/
Αβραάμου /
Δαμιανού

Αγ. Ανθίμου εν
Χίω/ Ονησίμου
Απ./Ευσεβίου /
Δαλματίου

Αγ. Παμφίλου /
Μαρουθά /
Φλαβιανου

Αγ. Θεοδώρου
Τήρωνος /
Αυξιβίου επ.
Σόλων Κύπρου

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΣΥ ΔΕ ΜΕΝΕ, ΕΝ ΟΙΣ ΕΜΑΘΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΩΘΗΣ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Προς Τιμόθεον Β΄επιστολή, κεφ. 3: 10- 15)

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΜΕΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΙΣΤΟΣ
Δεν αρκεί κάποιος ν’ αρχίσει να κτίζει την
ζωή του με τον Χριστό. Δεν αρκεί ν’ αρχίσει
να κτίζει αφού φτάσει σ’ ένα σημείο να κουρασθεί και να τα παρατήσει να φύγει, διότι
δεν ημπορεί τη στέρηση του χρόνου του από
την καλοπέραση της κοσμικής ζωής. Όπως
προκειμένου όταν αρχίσει να κτίζεται ένα οικοδόμημα πρέπει να τελειώσει, έτσι κι ακόμη
περισσότερο πρέπει αυτός που έχει αρχίσει
να κτίζει τη ζωή του με τον Χριστό να προχωρεί να τελειώσει το έργο της σωτηρίας του.
Αυτή την παραμονή στο πνευματικό έργο του
πνευματικού μας καταρτισμού συνιστά και ο
Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Συ να μένεις (του λέγει) μέχρι τέλους
πιστός και σταθερός σ’ εκείνα που έχεις μάθει» (Β΄Τιμ. 3:14).
Είχε υπ’ όψιν του ο απόστολος, ότι αρκετοί
Χριστιανοί ενθυμούντο την προτέρα των ζωή,
την επιθυμούσαν κι έφευγαν ίσως στην κοσμική, την αμαρτωλή ζωή τους στην οποίαν
ήταν υποδουλωμένη η ψυχή τους. Ο Δημάς
ήταν ένας από τους συνεργάτες του αποστόλου Παύλου (Κολ. 4:14), κι ο συνεργάτης του
αυτός που ήταν πιστός και σταθερός στην

πίστη του Χριστού εγκατέλειψε τον απόστολο Παύλο και κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη, διότι όπως μας πληροφορεί ο απόστολος Παύλος είχε αγαπήσει «τον νυν αιώνα». Δηλαδή
είχε ελκυσθεί και δώσει την καρδιά του στις
τέρψεις και ανέσεις της κοσμικής ζωής.
Και φοβερό είναι, ότι κάτι τέτοιοι, που αφού
προχωρήσουν στην χριστιανική ζωή και πάρουν ακόμη και αξιώματα στην Εκκλησία, τα
εγκαταλείπουν όλα και γίνονται όχι απλώς
αδιάφοροι αλλά μεταπίπτουν δυστυχώς και
εντάσσονται στην παράταξη των πολεμίων.
Η Εκκλησία του Χριστού διά μέσου των αιώνων δεν υπέφερε τόσο από τους διώκτες
της όσον από τους εξωμότες. Αυτό το είχε
προαναγγείλει ο απόστολος Παύλος στους
επισκόπους και πρεσβυτέρους της Εφέσου.
Τους είχε πει: «Εγώ ξέρω καλά, ότι μετά την
αναχώρησίν μου θα εμφιλοχωρήσουν μεταξύ
σας ψευδοδιδάσκαλοι και αιρετικοί, σαν λύκοι άγριοι που δεν θα λογαριάζουν καθόλου
τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα
προσπαθούν να τα παρασύρουν εις τας πλάνας των και να τα κατασπαράξουν ψυχικώς».
Και το ακόμη πιο φοβερό. «Ξέρω ότι από σας

τους ιδίους θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες,
οι οποίοι θα διδάσκουν διεστραμμένες και
ψευδείς διδασκαλίες, διά να αποσπούν τους
μαθητάς από τον ορθόν δρόμο της σωτηρίας
και να τους παρασύρουν με το μέρος των ως
ιδικούς των οπαδούς», επιφέροντες έτσι στο
σώμα της Εκκλησίας επικίνδυνα καρκινώματα (Πραξ. 20:29,30).
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την Αποκάλυψή
του παρουσιάζει τον Θεό να λέγει προς τον
Επίσκοπο της Εφέσου. «Έχω εναντίον σου,
διότι αφήκες και έχασες την πρώτη σου αγάπη. Να ενθυμήσαι, λοιπόν, συνεχώς από πού
έχεις ξεπέσει και μετανόησε» (Αποκ. 2:4,5).
Η εγωπάθεια και κενοδοξία, η φιλαυτία και η
φιλοχρηματία, η έλξις του κόσμου μπορούν
να δελεάσουν και τον πλέον προχωρημένον
στην εν Χριστώ Ζωήν και να τον παρασύρουν στην αμαρτωλότητα. Γι’ αυτό και πρέπει
πάντοτε να θυμόμαστε την έντονη συμβουλή
του απ. Παύλου. «Εν φόβω και τρόμω την
εαυτών σωτηρίαν κατεργάζεσθε (Φιλιπ. 2:12).
Ο ίδιος ο απόστολος εκφράζει για τον εαυτόν
του φόβον μήπως τυχόν απομακρυνθεί από
την εν Χριστώ ζωή και ξεπέσει από το αποστολικόν αξίωμα. Γράφει σχετικά: Ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποβάλλω εις σκληράν πειθαρχίαν και δουλείαν, μήπως τυχόν,
ενώ θα έχω κηρύξει και καλέσει άλλους εις
σωτηρίαν, εγώ αποδοκιμασθώ από τον Θεόν
(Α΄Κορ. 9:27).
Τι να πούμε εμείς οι άλλοι που είμαστε ασύγκριτα κατώτεροι σε αρετή και ιεραποστολική δραστηριότητα από τον απόστολο Παύλο;
Ο κίνδυνος είναι πάντοτε μεγάλος για όλους.
Γι’ αυτό και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλλει στον Τιμόθεον: «Συ δε μένε, εν οις έμαθες
και επιστώθης».
Χρειάζεται, λοιπόν, εμμονή επιμονή και υπομονή εις τον καλόν αγώνα, Ο ίδιος ο Κύριος
ομιλών στους μαθητές Του για τους διωγμούς που θα υφίστατο όχι μόνον από άρχοντες ασεβείς και αλλοπίστους, αλλά και από
αυτούς ακόμη τους γονείς και αδελφούς και
οικείους, επρόσθεσε ότι «ο υπομείνας εις
τέλος ούτος σωθήσεται (Ματθ. 10:21,21).

Αυτός δηλαδή που θα υπομείνει μέχρι τέλους
τους διωγμούς και το μίσος των εχθρών του
Χριστού, αυτός που δεν θα χάσει το θάρρος
του και δεν θα ολιγοψυχήσει, αλλά θα μείνει
σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του και
θα συνεχίσει την πορεία του στον ανηφορικό
δρόμο της αρετής, αυτός θα σωθεί, θα κερδίσει την χάρη, την αγάπη και την προστασία
του Χριστού και τις άλλες πνευματικές δωρεές Του στην παρούσα ζωή, θα αξιωθεί δε ν’
αποκτήσει τη δόξα, τη μακαριότητα, την ειρήνη και τη χαρά, όλα τα ανεκτίμητα αγαθά του
Παραδείσου στη μέλλουσα ζωή.
Για τον συνεχή και επίμονον αυτόν αγώνα
διδάσκει ο Κύριος, «αγωνίζεσθε, λέγει εισελθείν διά της στενής πύλης» (Λουκ. 13:24).
Δεν λέγει αγωνισθείτε, αλλά αγωνίζεσθε,
για να διδάξει ότι ο αγώνας δεν θα περιορισθεί σε κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά θα
είναι ισόβιος, από τότε που θα λάβει κανείς
γνώση του θείου θελήματος μέχρι και των τελευταίων στιγμών της επιγείου ζωής του. Και
ο αγώνας αυτός, ο ενδοξότερος από όλους
τους άλλους καλούς αγώνες, διεξάγεται εναντίον των δελεασμάτων της κοσμικής και
αμαρτωλής ζωής, εναντίον του διαβόλου, ο
οποίος φλογίζει τον άνθρωπον με αμαρτωλές
επιθυμίες και του ενισχύει την κλίση και τη
ροπή προς το κακό.
Όμως ας μη δειλιάσουμε κι ας μη αποκάμωμε. Με τον φωτισμόν, την χάρη και την δύναμη του Χριστού θα υπερνικήσουμε όλα τα
εμπόδια και θα κατανικήσουμε τις αντιδράσεις και τις επιθέσεις του σατανά.

MINOAN DESIGN BUILD INC.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας, σπίτια και
καταστήματα, εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες,
με εγγύηση και ασφάλεια. Κάθε είδους υδραυλικές
εργασίες. Επικοινωνήστε
με τον κ. Μιχάλη για την
Free estimates
προσφορά σας.

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

11 Φεβρουαρίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος
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Η Ελληνική Σημαία άνοιξε την
παρέλαση των 91 χωρών
Η Ελληνική Σημαία κυματίζοντας ψηλά ήταν η πρώτη που μπήκε στο Εθνικό
Στάδιο του Πεκίνου, την
εμβληματική "Φωλιά του
Πουλιού", ξεκινώντας παραδοσιακά την παρέλαση
των 91 χωρών που συμμετέχουν στην κορυφαία
διοργάνωση του πλανήτη
για τα χειμερινά αθλήματα,
τους 24 Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες "Πεκίνο
2022".
Σημαία που κρατούσαν με υπερηφάνεια ο
Απόστολος Αγγέλης και η Μαρία Ντάνου,
δύο από τους πέντε συνολικά χιονοδρόμους που θα εκπροσωπήσουν την χώρα
μας.
Η ιδιαίτερα εντυπωσιακή αλλά και λιτή

Τελετή Έναρξης, ξεκίνησε λίγο μετά την είσοδο
του Προέδρου της Κίνας,
Σι Τζινπίνγκ, και του επικεφαλής της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής,
Τόμας Μπαχ, στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου.
Μία τελετή έναρξης που
πραγματοποιείται
την
πρώτη μέρα της Άνοιξης
σύμφωνα με το κινεζικό
ημερολόγιο.
Στους 24ους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες "Πεκίνο 2022" την
χώρα μας θα εκπροσωπήσουν ο Γιάννης
Αντωνίου και η Μένια Τσιόβολου στα αλπικά αγωνίσματα και ο Απόστολος Αγγέλης,
η Μαρία Ντάνου και η Νεφέλη Τίτα, στους
δρόμους αντοχής.

CONGRADULATIONS TEAM CANADA OLYMPIC MEDAL WINNERS
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Κάνετε την
τρίτη δόση του
εμβολίου κατά
του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.
Κλείσετε το ραντεβού σας για την τρίτη δόση
σήμερα.
Προστατέψετε τον εαυτό σας από τον
ΚΟΡΩΝΟΪΟ.
Όλοι έχουμε ευθύνη.

Επισκεφθείτε το ontario.ca/covid19
Με έξοδα της Κυβέρνησης του Οντάριο.
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Διαθέτουμε και
Ελληνικά κρασιά
από την Κρήτη!
WE ‘RE OPEN:

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

